ZÁPISNICA
zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 14.04.2021 s platnými opatreniami v súvislosti s Covid-19 (príloha CD)
Prítomní: pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, pp.Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena
Sapáková, Dušan Švacho,
Neprítomný: pp. Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.),
Kontrolór obce: Mgr. Radoslav Olašák
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 19. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 07.04.2021.
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom. Zasadnutie je uznášania
schopné.
Návrh programu:
1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení z 18.zasadnutia OZ
3. Výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie obyvateľov
4. Sčítanie obyvateľov
5. Kanalizácia obce
6. Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok KD
7. Kontrola odstránenia skládky „Žabinec“
8. Požadovaná finančná náhrada škody
9. Zber a likvidácia kuchynského odpadu
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.Mgr. J. Beňo s manž.
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.B. Švikruha s manž.
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.Ing. I.Kopecký, PhD.
13. Diskusia, rôzne
14. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.
.............................................
Ing. Juraj Hamaj
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, pp.Mgr. Peter Kováč,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,
Proti – 0
Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.),
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.M.Behulovú.
Za overovateľov: pp.R.Hejbal, Mgr. P.Kováč
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Overovateľ pp.D.Švacho prečítal uznesenia z 18. zasadnutia OZ.
Z 18. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie:
- overovatelia zápisnicu
- poslanci uznesenia .
Neboli žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
Bod č. 3 - Výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie obyvateľov
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom.
Starosta bližšie informoval poslancov o prehliadke drevín zasahujúcich do miestnych
komunikácií a do siete elektrického vedenia, ktorú vykonal pp.Ing. Miroslav Skovajsa
a R.Helia. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Bod č.4 - Sčítanie obyvateľov – informácia
Starosta požiadal p. M.Behulovú, aby bližšie informovala poslancov o sčítaní obyvateľov 2021.
Bod č.5 - Kanalizácia obce - informácia
Starosta obce bližšie informoval poslancov o projekte Kanalizácia obce Dolné Srnie.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Bod č. 6 - Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok KD – informácia
Starosta obce Ing. J.Hamaj informoval poslancov o žiadosti o nenávratný finančný príspevok
KD.
Bod č. 7 - Kontrola odstránenia skládky „Žabinec“ – informácia
Starosta obce Ing. J.Hamaj informoval poslancov o kontrole odstránenia skládky „Žabinec“.
Bod č. 8 - Požadovaná finančná náhrada škody – informácia
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci Ing. Z.Zahorová, Mgr. P.Kováč
so žiadosťou o vyjadrenie e-mailom.
pp. Ing. Zuzana Zahorová predseda Finančnej komisie pri OZ Dolné Srnie zaslala písomné
stanovisko k Výzve k mimosúdnemu urovnaniu nižšie uvedenému pp.Mgr. P.Kováč písomné
stanovisko k Výzve k mimosúdnemu urovnaniu nezaslal.
Starosta obce Ing. J.Hamaj bližšie informoval poslancov o požadovanej finančnej náhrade
škody od Ing. M.Huličiaka a požiadal pp.Mgr. P.Kováča o vyjadrenie.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
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Bod č. 9 - Zber a likvidácia kuchynského odpadu - informácia
Starosta obce bližšie informoval poslancov o príprave zberu a likvidácií kuchynského odpadu
a požiadal poslancov o návrh optimálneho riešenia – koľko zakúpiť kontajnerov a doriešiť
likvidáciu z domácností.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Bod č. 10 - Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.Mgr. J.Beňo s manž.
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom.
Bod č.11 - Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.B. Švikruha s manž.
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom.
Bod č. 12 - Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.Ing. I.Kopecký, PhD.
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom.
Starosta sa vyjadril k žiadostiam o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - bodom programu
č.10, 11 a 12. Obec Dolné Srnie nie je vlastníkom všetkých uvedených parciel (vlastníkom
parciel je aj Pozemkový fond a Slovenská vodohospodárska spoločnosť) a cez uvedený
pozemok je plánovaná výstavba kanalizácie.
Bod č. 13 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
° Harmonogram plánu zasadnutí OR a OZ v Dolnom Srní na rok 2021
° V zmysle §24, ods.2 a ods.3, zákona NR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov obec Dolné Srnie vytvára na vykonanie preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolnú skupinu obce. Podklady k tomuto návrhu uznesenia poslanci dostali
e-mailom.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní V zmysle §24, ods.2 a ods.3, zákona NR č.314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec Dolné Srnie vytvára na vykonanie
preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnú skupinu obce v zložení:
Vedúci: Kahanová Janka TPO
Člen: Kahan Peter, Ing., TPO
Člen: Žákovicová Renáta
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, pp.Mgr. Peter Kováč,
Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,
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Proti – 0
Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.),
Zdržal sa – 0
° požiadavka p.Z.Parákovej o preplatení vyčistenia potoka.
° starosta informoval poslancov o aktivitách p.Mgr. F.Miklánka v mene aktivistov z organizácie
Živá Klanečnica, ktoré obec má v úmysle podporovať a materiálne pomáhať. Keďže Klanečnici
sa venuje laicky v podstate od malička a riešil ju aj počas svojho štúdia na strednej a neskôr
i na vysokej škole formou bakalárskej a diplomovej práce,tak ho veľmi zaujíma život v nej
a popri nej.V novembri 2020 sa začali s ľuďmi z Moravského Lieskového pohrávať
s myšlienkou, ako napomôcť životu v potoku Klanečnica a jeho okolí. Spustili pár aktivít, ktoré
sú zatiaľ v tomto období možné. Uskutočnilo sa zatiaľ jedno veľké upratovanie v obci
Moravské Lieskové a na kopaniciach obce. Konalo sa 27. marca 2021. Vyzbierali sa takmer 2
veľké kontajnery s odpadom. Iniciatíva Živá Klanečnica vznikla ako reakcia na aktuálny
znepokojujúci stav tohto krásneho potoka a jeho prítokov. Aktivity chcú zamerať nielen
na fyzické vyzbieranie odpadu v koryte a v jeho okolí, ale tiež na osvetovú činnosť v oblastiach
životného prostredia, významu vody v ekosystéme, nakladania s odpadmi a predchádzanie ich
vzniku. Domovskou stanicou je obec Moravské Lieskové, kde sme s aktivitami začali. Radi by
aktivity posunuli aj do obce Dolné Srnie, keďže sa to obce priamo týka. Podľa záujmu
verejnosti sa budú venovať problematike a aktivitám s tým spojenými.
pp.Mgr. P.Kováč – požiadavka o informáciu stavu finančných prostriedkov na účtoch
na zasadnutiach OZ.
Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák - v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.
o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obec má mať zriadenú osobitnú
“Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“. Ak túto
komisiu OZ nezriadilo na začiatku volebného obdobia, môže tak urobiť v priebehu volebného
obdobia. Komisia kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane verejného záujmu (č. 357/2004 Z.
z), zákona o výkone práce vo verejnom záujme (č. 552/2003 Z.z.) a príslušných ustanovení
zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade
potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní
A. zriaďuje
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
B. volí
Komisiu na ochranu verejného záujmu – predseda - pp. Róbert Hejbal,
členovia - pp. Dušan Švacho,
pp. Ing. Zuzana Zahorová
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, pp.Mgr. Peter Kováč,
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Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,
Proti – 0
Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.),
Zdržal sa – 0
pp. R.Hejbal s členmi vypracuje Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov a predloží ho na najbližšom zasadnutí OZ.
V diskusii vystúpili p.M.Behulová, Ing. M.Hric, G.Kopuncová, L.Kopuncová, E.Skovajsová,
E.Zelková.
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných bodov programov.
Bod č. 14 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 19. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Overovatelia: pp. R.Hejbal, Mgr. P.Kováč
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Ukončenie zasadnutia: 18.10 hod.

