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Z Á P I S N I C A 

z 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 23.09.2020 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav 

                       Skovajsa ( skorší odchod o 17.39 hod. – ospr.), Dušan Švacho, Ing. Zuzana  

                       Zahorová (príchod o 17.16 hod. – ospr.),  

 

Neprítomný: Mgr. Peter Kováč (ospr.), D.Švacho (ospr.) 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 16. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020. 

Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je uznášania 

schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – p.D.Vašková 

3. VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene 

v obci – návrh 

4. VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska - návrh  

5. Termín voľby hlavného kontrolóra obce 

6. Kuchynský odpad – kontajnery 

7. Petícia občanov Moravské Lieskové – informácia 

8. Krízový štáb 

9. Diskusia, rôzne 

10. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

 

............................................. 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa             

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová   

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. R.Hejbal, Ing. M.Skovajsa 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa             

Proti – 0 
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Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová   

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová PhD. prečítala uznesenia z 15. zasadnutia OZ. 

Zápisnicu a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia ešte  

nepodpísali zápisnicu z 15. zasadnutia. 

 

Bod č. 3 - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – p.D.Vašková 

 

° žiadosť p.D.Vaškovej o odkúpenie časti pozemku (podklady k tomuto bodu programu dostali 

poslanci e-mailom: dňa 22.06.2020 v deň podania žiadosti) – na 15. zasadnutí nebolo vydané 

stanovisko. 

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predbežný súhlas s predajom časti parcely registra “C“ 

č.5634 a 3415/2 k vybudovaniu vjazdu, spevneniu plôch na miestnu komunikáciu a zaväzuje 

v zmysle žiadosti p.Dášu Vaškovú pre uskutočnenie predaja obecného majetku vypracovaním 

geometrického plánu    na odčlenenie časti pozemku na konkrétnu parcelu a jej výmeru. 

 

       

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa             

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová   

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 4 - VZN č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej  

                 zelene v obci – návrh (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom: dňa 11.06.2020.  

Starosta –  vyzval pp. Mgr. A.Sapákovú  a odovzdal jej slovo. 

pp. Mgr. A.Sapákovú  - vzhľadom k pripomienkam kontrolórky obce, ktoré bude potrebné 

zapracovať do VZN, navrhujem tento bod programu presunúť na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 

a z tohto dôvodu vymeníme body programu 5 a 6. 

 

Bod č. 5 - Termín voľby hlavného kontrolóra obce 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.  

Starosta -  Obec Dolné Srnie v súlade s §18a ods.2 zákona Slovenskej Národnej rady 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 94/2020 zo dňa 23.09.2020 vyhlasuje výberové konanie                       

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie na deň 4.11.2020 na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie. 

 



3 
 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce /úväzok 3,75 hod týždenne/ musí spĺňať: 

1. Kvalifikačné predpoklady: 

● ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky: 

● osobné údaje kandidáta/ meno priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, 

telefónne číslo, 

● výpis z registra trestov   /nie starší ako tri mesiace/, 

● overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní 

vzdelávacích programov a kurzov, 

● profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

● písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra            

na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

3. Ďalšie predpoklady: 

● min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, 

právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva, 

● občianska a morálna bezúhonnosť. 

Znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone 

práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona 

o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce. 

Užívateľské ovládanie počítača. 

3. Spôsob doručenia prihlášky: 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie odovzdajú osobne alebo 

zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ 

Uzávierka prihlášok je dňa 21. október 2020 do 15.00 hod. 

     V prípade  osobného  doručenia ju  odovzdá v podateľni  obecného  úradu v  Dolnom  Srní. 

Uchádzač, ktorý splní  vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a v termíne podá prihlášku 

so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce 

v súlade s §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov. 

Deň nástupu do zamestnania: 05.11.2020 

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce 

Pracovný úväzok: 3,75 hodiny týždenne (10% stanovenej pracovnej doby zamestnanca obce)  

     V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra                  

na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. 

Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní vyhlasuje voľby na hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie na deň 04.11.2020 

v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

              ............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa 

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho, Ing. Z.Zahorová 

Zdržal sa – 0 
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Bod č. 6 - VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 

                 Dolné Srnie - návrh (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom: dňa 04.08.2020.  

Starosta –  vyzval  p. R. Žákovicovú  a odovzdal jej slovo. 

p.R.Žákovicová  - návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č. 4/2020, ktorým sa 

určuje prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Dolné Srnie bol zverejnený   na webovej 

stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 11.06.2020 a zvesený dňa 23.09.2020. 

Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č.4/2020, boli  

písomne doručené 4. 

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzné  nariadenie obce Dolné Srnie          

č. 4/2020 , ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dolné Srnie 

 

 

              ............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa 

             Ing. Z. Zahorová   

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 7 - Kuchynský odpad – kontajnery - informácia 

 

Starosta obce bližšie informoval poslancov o zmene zákona o odpadoch hlavne čo sa týka 

o biologicky rozložiteľný odpad v domácnosti a neskonzumované potraviny. Zároveň požiadal 

poslancov a komisiu pre životné prostredie, aby vypracovali o návrh akým spôsobom budeme 

riešiť uvedené zmeny zákona.  

 

Bod č. 8 - Petícia občanov Moravské Lieskové – informácia 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.  

Starosta – nepáči sa mi prístup tých občanov, ktorí podali petíciu na zabezpečenie rekonštrukcie 

cestného telesa. Petícia nespĺňala predpísané náležitosti a bola zaslaná výzva na odstránenie 

nedostatkov. Občania petície nepožiadali o súhlasné stanovisko, aby sa mohli pripojiť                   

na miestnu komunikáciu a pri výstavbe uvedených rodinných domoch sa sami pričinili 

o nevyhovujúci technický stav vozovky. 

 

Bod č. 9 - Krízový štáb – informácia 

 

Starosta požiadal poslancov o návrh rozšírenia krízového štábu v súvislosti z dôvodu pandémie 

COVID-19. 

 

Bod č. 10 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 
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p.R.Žákovicová  - informovala poslancov  

° o uzatvorení zmluvy o zabezpečovaní výkonu činnosti technika požiarnej ochrany  

   s p. Kahanovou. Zmluva je uzatvorená na základe zistení z protipožiarnej kontroly konanej      

  13.02.2020 a vyrubenej pokute Okresným riaditeľstvom HaZZ v Novom Meste nad Váhom. 

° Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo uznesením schválilo odsúhlasenie preventívnej     

   protipožiarnej prehliadky v niektorej z prevádzok  v obci každý rok jednu alebo vo všetkých  

   naraz raz za 5 rokov. 

° Na základe písomných súhlasných vyjadrení poslancov Vás žiadam o prijatie uznesenia   

   na pridelenie nájomného bytu p. L.Gáborovej. 

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje pridelenie nájomného bytu v b.j. MEDLIN súpisné 

číslo 420, prízemie, byt č.2 Lucie Gáborovej a Albíne Martákovej. 

 

 

.............................................. 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa 

             Ing. Z. Zahorová   

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho 

Zdržal sa – 0 

 

° Žiadam prijatie uznesenia na uzatvorenie nájomných zmlúv na bytové domy MEDLIN b.j.24  

  nakoľko boli prerokované na 15. zasadnutí OZ dňa 24.06.2020. Poslanci boli oboznámení  

  s podrobnosťami, vyjadrili súhlasné stanovisko, ale neprijali uznesenie. 

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv s nájomníkmi  b.j.24 

MEDLIN súp. č. 420 a 419 na 1 rok. 

 

 

.............................................. 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa 

             Ing. Z. Zahorová   

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho 

Zdržal sa – 0 

 

° Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom: dňa 04.08.2020.  

Starosta –  vyzval  p. R. Žákovicovú  a odovzdal jej slovo. 

p.R.Žákovicová  - návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v obci Dolné Srnie bol 

zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 11.06.2020 

a zvesený dňa 23.09.2020. pripomienky k návrhu Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu 
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v obci Dolné Srnie boli písomne doručené od poslancov: pp.Ing. Z.Zahorovej,                           

PhDr. J.Chovancovej a následne boli zapracované. 

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Prevádzkový poriadok kultúrneho domu obce Dolné 

Srnie. 

 

 

.............................................. 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Ing. M.Skovajsa 

             Ing. Z. Zahorová   

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho 

Zdržal sa – 0 

 

pp.Mgr. A.Sapáková  - informovala starostu obce a poslancov o riešení sústavného narušovania 

susedských vzťahov v lokalite „Žabinec“, ktoré boli osobne riešiť s pp. Mgr. P.Kováčom. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

V diskusii vystúpili p.Halászová, p.Skovajsová, p.Popelková, p.Behulová. 

 

Bod č. 11 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 16. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18.30 hod. 

 

 

 

Overovatelia: pp. R.Hejbal, Ing. M.Skovajsa 

 


