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Z Á P I S N I C A 

z 2. neplánovaného zasadnutia OZ  Dolné Srnie, 

konaného dňa 28.11.2022 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Peter Hargaš, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová,  

                Bc. Renáta Uhrecká 

 

Neprítomní: pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.), kontrolór                

                     Mgr. Radoslav Olašák (ospr.) 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obec Renáta Žákovicová  privítala všetkých prítomných na 2. neplánovanom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva Dolné Srnie. Pozvánku na dnešné zasadnutie poslanci dostali 

e-mailom dňa 25.11.2022. 

  

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Zmena č.1 Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Obecného úradu 

v Dolnom Srní 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 4/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje  program 2. neplánovaného 

zasadnutia OZ. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, 

               Bc. Renáta Uhrecká 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Ing. Zuzana Zahorová, 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 4/2022 schválilo. 

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p. M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Ing. Barbora Pevalová, Bc. Renáta Uhrecká 

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Starostka prečítala uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

Zápisnicu z  I. ustanovujúceho zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie: 

- overovatelia zápisnicu  

- poslanci uznesenia .  

Neboli žiadne pripomienky. 

Overovatelia zápisnicu podpísali.  
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Bod. č. 2 - Zmena č.1 Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Obecného 

                  úradu v Dolnom Srní (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom. 

Starostka bližšie informovala poslancov o Zmene č.1 Organizačného poriadku a organizačnej 

štruktúry Obecného úradu v Dolnom Srní. Z dôvodu výpovede a čerpania dovolenky 

účtovníčky, vedúcej školskej jedálne a technického pracovníka – údržbára, je potrebné navýšiť 

na obdobie 1 mesiaca počet pracovníkov obecného úradu o 2 pracovníkov a tým zabezpečiť 

plynulý a bezproblémový priebeh vybavovania agendy a celkového technického zabezpečenia 

obecných budov a obecného majetku. Organizačný poriadok a organizačná štruktúra obecného 

úradu je v kompetencii starostu obce. Túto zmenu poslanci neschvaľujú, ale berú ju na vedomie. 

Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili.  

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 5/2022 v tomto znení 

- Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie  Zmenu č.1 Organizačného poriadku 

a organizačnej štruktúry Obecného úradu v Dolnom Srní. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, 

               Bc. Renáta Uhrecká 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Ing. Zuzana Zahorová, 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 5/2022  zobralo na vedomie. 

 

Bod č. 3 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne- 

p. Monika Behulová – informovala o Harmonograme organizačno-technického zabezpečenia 

referenda vyhláseného na sobotu 21.januára 2023 a zverejnení informácií na webovej stránke 

obce. 

 

Diskusia- 

p. Nikola Martáková – riaditeľka MŠ Mgr. Katarína Kovačovicová povedala, že p. Jana 

Blažková jej sľúbila vyúčtovanie dokonca tohto mesiaca. Avšak, keď je PN alebo na dovolenke, 

ako to teda bude. Či to vyúčtovanie za obdobie minulého školského roka bude. To je jedna vec. 

Druhá, že sľúbila za tento školský rok vyúčtovanie bude od septembra do decembra, a že ho dá 

v januári. Keďže dala výpoveď, tak asi to v januári nedodá, tak ako teraz. Ako starostku Vás 

žiadam o vyjadrenie.  

Starostka – p. Jana Blažková sľúbila dokonca augusta, pokiaľ viem prvú informáciu, že bude 

vyúčtovanie. Nie je. Toto je pre mňa opäť nová informácia, že sľúbila dokonca tohto mesiaca. 

Neviem či to spraví alebo nespraví. Práve preto chcem túto organizačnú zmenu, aby sa to niekde 

pohlo. Čakať do 31.12.2022, že čo p. Jana Blažková spraví je trošku, no povedala by som, odo 

mňa by to bolo prízemné čakať ďalší mesiac. Som vlastne druhý pracovný deň starostka a už 

robím preto všetko a snažím sa, aby som sa dostala k dokladom. Vždy začínam a končím, keď 

niečo chcem robiť, dajte mi to, dám, ale má to p. Jana Blažková. Ja som teraz  v tej pozícii, že 

musím donútiť p. Janu Blažkovú, aby nám nejaké papiere dodala, aby mi ich odovzdala, aby sa 
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to niekde pohlo. Pretože, ak by sme to nechali tak ako to je teraz, tak 31.12. sa nedeje nič, podľa 

mňa. 

p. Nikola Martáková – rodičia vôbec neboli oboznámení so zmenou platby za stravu a 90% 

rodičov neplatia za stravu, alebo neplatia od minulého mesiaca. 

Starostka – to, že neplatili, viem, bol to iný dôvod. 

p. Nikola Martáková – ona tam teraz dala dodatok, keď sme vypisovali papiere do škôlky, ona 

tam dala jeden papier a tam sme mali uviesť číslo účtu, meno dieťaťa a každý mesiac 15. deň   

v mesiaci to má byť zaplatené 29,-€. Ona to tam jednoducho len do tých papierov vložila, nikto 

si to dokonca neprečítal, tým sa stalo, že za stravu platili 2-3 rodičia. 

Starostka – v tomto prípade by som Vás poprosila, keď niečo takéto máte, príďte za mnou.       

Je strašná komunikácia, respektíve skoro žiadna komunikácia s p. Janu Blažkovú. Ja sa s ňou 

neviem dohodnúť niekoľko mesiacov a teraz sa snažím dohodnúť, dokonca dnes som s ňou 2x 

telefonovala a uvidíme či sa to niekde posunie. Ale za 2-3 dni ja zázraky nespravím. 

p. Nikola Martáková –  p. riaditeľka MŠ Mgr. Katarína Kovačovicová nám to dodatočne 

posielala e-mailom, možno to až odvtedy začal niekto platiť. Rodičia povedali, že pokiaľ sa 

neurobí vyučovanie za minulý školský rok, nie sú ochotní platiť za stravu. Ja sa čudujem, že tie 

peniaze nechýbajú obecnému úradu. Veď z niečoho tú stravu platiť musia. 

Starostka – musíme spraviť vnútornú kontrolu všetkého, čo sa týka financií, dokladov, akoby 

vnútorný audit. 

p. Nikola Martáková – a vyúčtovanie nájomných bytov. 

Starostka – to je to isté. 

p. Nikola Martáková – malo to byť k 1.6.2022. Teraz napríklad by to spravila, dá nám to 

uhradiť k Vianociam, kto z tých rodičov jej to uhradí. Nikto, pretože si každý šetrí peniaze        

na Vianoce a nie na to, aby nám dala zaplatili nedoplatok. Nájomníci povedali, že oni to budú 

splácať toľko, čo museli čakať na vyúčtovanie. Všetky poplatky za služby sa zvýšili. Budú 

chcieť určite splátkový kalendár, ak bude vysoký nedoplatok. 

pp. Bc. Zuzana Rehorová – chcem sa opýtať na vyúčtovanie stravy MŠ. Školský rok je 

2021/2022, ale vy ste nemali vyúčtovanie od januára do posledného augusta. Nemali ste 

vyúčtovanie za celý účtovný rok od januára do  dnešného dňa. 

p. Nikola Martáková – môj manžel sa s p. Janu Blažkovú osobne sa s ňou rozprával cez telefón, 

sľúbila, že to spraví. Žiaľ nie. Potom sľúbila, že to spraví dokonca júla a nič sa nestalo. 

p. Alžbeta Poláčková – môžem k tomu niečo povedať. Ste nadriadená p. Jane Blažkovej. 

Starostka – áno 2 dni. 

p. Alžbeta Poláčková – to je jedno. 

Starostka – to nie je jedno. 

p. Alžbeta Poláčková – zavolám si ju, sadnem si s ňou a nie je o čom. 

Starostka – áno, presne takto to riešim. 

p. Alžbeta Poláčková – tak to takto urobte, pre Boha živého. Nie, aby sa jej telefonovalo, prosilo 

a nech sa to už posunie. 

Starostka – ja za 2 dni zázraky nespravím. A žiaľ boli aj dôležitejšie veci, ktoré som musela 

riešiť. 

p. Alžbeta Poláčková – na to si treba nájsť čas a porozprávať sa s ňou. Aj keď je vyhlásený 

konkurz na novú. 

Starostka – vo štvrtok bolo ustanovujúce zasadnutie. Vo štvrtok ráno som od nej žiadala 

doklady a povedala, že  mi ich ešte nedá, lebo ešte nie som starostka. Ja som jej vedúca 2 dni – 

piatok, pondelok. 

p. Alžbeta Poláčková – chodí do práce? 

Starostka – má dovolenku. Preto to chcem zabezpečiť iným spôsobom. 

p. Alžbeta Poláčková – odvolám ju z dovolenky. 
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Starostka – ja som sľúbila p. riaditeľke MŠ Mgr. Kataríne Kovačovicovej aj vzhľadom                  

na pripomienky k strave, bude spoločné stretnutie  v zastúpení všetkých zainteresovaných strán, 

aby to nezostalo na mŕtvom bode ako teraz. 

p. Nikola Martáková – p. riaditeľka MŠ Mgr. Katarína Kovačovicová, doteraz  jej nikto 

nepovedal, že  prečo je jedáleň zatvorená. Riaditeľka povedala, že najlepšie by bolo najlepšie, 

aby deti mali stravu tam. Vraj kedysi to tak bolo. Deti z tej stravy hnačkujú. Nie je to nič 

príjemné z tej Bošáce. Dieťa príde zo škôlky hladné a doma by zjedlo aj klince. Tiež nie je milé 

pre rodiča. Rodičia už bojujú roky kvôli strave. 

Starostka -  to áno, je tam problém. Úprimne Vám poviem z vlastnej skúsenosti, máme v rodine 

dvojičky a keď im dáte to isté jedlo, jeden to zje, ešte si bude pýtať druhé a druhý nie. Čiže ono 

je to treba veľmi citlivo riešiť. Tá strava nie je v poriadku, je potrebné to riešiť. Je však potrebné 

pozerať na to všeobecne. 

 p. Nikola Martáková – doniesli do škôlky surovú bublaninu, p. riaditeľka MŠ Mgr. Katarína 

Kovačovicová obratom volala do Bošáce a pán Kukan jej povedal, že si má zostaviť jedálny 

lístok a oni podľa toho budú variť. 

Starostka – ja viem a prišla tam p. Jana Blažková a p. Rudolf Helia, zjedli to a povedali, že je 

to v poriadku. 

p. Nikola Martáková – keby sa to pohlo ďalej, bolo by to super aspoň, skrz tie decká. 

p. Alžbeta Poláčková – už sa niekto prihlásil na konkurz miesto p. Jany Blažkovej? 

Starostka – áno. Máme žiadosti a budeme vyberať z nich. 

p. Alžbeta Poláčková – a viete, že to nesmie byť rodinný príslušník?  

Starostka – a prečo mi dávate takú otázku? 

p. Alžbeta Poláčková – ja len hovorím, aby to nebol z vašej strany rodinný príslušník. 

Starostka – áno, moja sestra je ekonómka, to je síce pravda, ale ona má prácu, s ktorou je 

spokojná a vôbec sa  na tento úrad nehrnie, ak ste mysleli ju. 

p. Alžbeta Poláčková – ja len upozorňujem, lebo sa to hovorí. 

Starostka – hovoriť sa môže. Ono to bolo aj veľmi veľké podozrenie, keď bolo výberové 

konanie na kontrolóra obce. Ona si dala žiadosť, ale úplne z iného dôvodu, aby tu robila 

účtovníčku. A to čo ona dokáže, je pre ňu málo na tejto obci. Ona povedala, že ona má trošku 

iné kvality a iné nároky na prácu. Nemyslím na výplatu. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 7 – Záver. 

 

Starostka  na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 2. neplánované 

zasadnutie OZ Dolné Srnie. 

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                 Ukončenie zasadnutia: 17.25 hod. 

 

 

Zapísala: Monika Behulová, zapisovateľka 

 

Overovatelia: pp. Ing. Barbora Pevalová        .......................................... 

 

                       pp. Bc. Renáta Uhrecká   ..........................................  

 


