ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 23.06.2021 s platnými opatreniami v súvislosti s Covid-19 (príloha CD)
Prítomní: pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa (skorší odchod
18.00 hod), Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová
Neprítomný:pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.)
Kontrolór obce: Mgr. Radoslav Olašák
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 20. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 16.06.2021.
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 19.zasadnutia OZ
3. Zber kuchynského odpadu – INTA spol. s.r.o., Trenčín
4. Záverečný účet obce za rok 2020
5. Správa hlavného kontrolóra
6. Obecná rada – zmena zloženia
7. Výkon pohrebovania
8. Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.
.............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.M.Behulovú.
Za overovateľov:pp.R. Hejbal, Ing. M.Skovajsa

1

Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Overovateľ pp.R Hejbal prečítal uznesenia z 19. zasadnutia OZ.
Z 19. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie:
- overovatelia zápisnicu
- poslanci uznesenia .
Neboli žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
Bod č. 3 - Zber kuchynského odpadu – INTA spol. s.r.o., Trenčín (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 17.06.2021.
Starosta – od 01.07.2021 je obec povinná zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu
a na starosť to bude mať p.R.Žákovicová. Starosta odovzdal slovo Mgr. Z.Kučerovej z firmy
INTA spol. s.r.o., Trenčín, ktorá poslancov oboznámila s ponukou na zber kuchynského
odpadu. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje ponuku Zber kuchynského odpadu – INTA spol.s.r.o, Trenčín
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Bod č. 4 - Správa hlavného kontrolóra
Starosta vymenil bod programu č. 4 za bod č. 5 a vyzval hlavného kontrolóra obce
Mgr. Radoslav Olašák, aby informoval o správe hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Obce Dolné Srnie za rok 2020.
Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák – chcem vedieť či je k tomuto dátumu spravený audit.
Starosta – áno je.
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Bod č. 5 - Záverečný účet obce za rok 2020 (príloha k zápisnici)
Podklady Záverečný účet obce za rok 2020 poslanci dostali e-mailom dňa 10.06.2021
a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Radoslava Olašáka poslanci dostali e-mailom dňa
21.06.2021. Záverečný účet obce za rok 2020 je zverejnený aj na webovej stránke obce
a výveske obecného úradu.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák predkladá písomné „Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu Obce Dolné Srnie za rok 2020“ (príloha k zápisnici).
Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák – mám dve pripomienky. Dokumenty, ktoré sú povinné
zverejňovať doporučujem dávať aj na úradnú tabuľu pre prehľadnosť. Chcem pripomenúť, aby
sa nezabudlo pri schvaľovaní rozpočtu, že rozpočet by mal byť trojročný podľa ústavného
zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:
- tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 20 384,40 €.
..............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Bod č. 6 - Obecná rada – zmena zloženia
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní ruší uznesenie č.6/2018 o zriadení obecnej rady
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
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Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Bod č. 7 - Výkon pohrebovania
Starosta oznámil občanom, že na základe anonymu, ktorý bol doručený p.R.Žákovicovej
a k výhradám voči mojej osobe pri smútočných príhovoroch skritizovaný, niektorí občania
naopak chválili a ďakovali. Napriek tomu som sa rozhodol o určenie poslanca, alebo zástupcu
pri občianskych obradoch pohrebu. Zástupca starostu pp.R. Hejbal pri sobášoch a uvítaní detí
do života nemá problém, ale pohreb nie. V obci máme ZPOZ a vykonávanie občianskych
pohrebov nemusí schvaľovať OZ.
Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák – je to v kompetencií starostu koho určí za rečníka.
Starosta – máme ešte ďalšie možnosti. Pohreby by vykonávala pohrebná služba, s ktorou obec
uzatvorila zmluvu alebo správca cintorína. Starosta určil rečníka pri občianskych obradoch
pohrebu p. Renátu Žákovicovú - správca pohrebiska.
Bod č. 8 - Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 17.06.2021.
Uznesením č. 111/2021 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní zriadilo - komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov a zvolilo komisiu v zložení predseda
- pp. Róbert Hejbal a členovia pp. Dušan Švacho, pp. Ing. Zuzana Zahorová.
Starosta odovzdal slovo pp.R.Hejbalovi, ktorý vypracoval štatút komisie.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp.Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – pp.PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Mgr. Alena Sapáková (ospr.),
Zdržal sa – 0
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
Starosta –
 povodňová prehliadka dňa 18.06.2021 - informácia
vyčistenie potoka smer od RD č.150 po RD 399 a od RD č.150 po RD 160 - informácia
 umiestnenie kontajneru na miestnom cintoríne – informácia
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 sčítanie obyvateľov SODB 2021 – informácia o ukončení
pp.Mgr. P.Kováč – informácia zvodidlá pri MŠ a oplotenie počas letných prázdnin..
V diskusii vystúpila p. E.Zelková.
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 10 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 20. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Overovatelia: pp.R. Hejbal, Ing. M.Skovajsa
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Ukončenie zasadnutia: 18.30 hod.

