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Z Á P I S N I C A 

z 24. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 30.03.2022 s platnými opatreniami v súvislosti s Covid-19  (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

 

Neprítomní: pp. Róbert Hejbal (ospr.), Mgr. Peter Kováč (ospr.), Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.)  

 

Kontrolór obce: Mgr. Radoslav Olašák (skorší odchod 17.39 hod.) 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 24. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci 

dostali e-mailom dňa 23.03.2022. Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Návrh Územného plánu obce Dolné Srnie o opätovnom prerokovaní – prejednanie 

3. „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho 

kraja na roky 2021 – 2027“ - pripomienky 

4. Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby v Zariadení opatrovateľskej služby Moravské Lieskové pre obyvateľov obce 

Dolné Srnie 

5. Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 

6. Servis výpočtovej techniky pre OcÚ Dolné Srnie 

7. Uloženie výšky pokuty za priestupok – čierna stavba p. Dagmar Vavrinčíková 

8. Diskusia, rôzne 

9. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa 

Zdržal sa – 0           

 

Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p. Monika Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Mgr. A.Sapáková, D.Švacho 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 
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Hlasovanie:  

Za – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa 

Zdržal sa – 0           

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Overovateľ pp. Dušan Švacho prečítal uznesenia z 23. zasadnutia OZ. 

Z 22. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie: 

- overovatelia zápisnicu  

- poslanci uznesenia .  

Neboli žiadne pripomienky. 

Overovatelia zápisnicu podpísali.  

 

 

Bod č. 2 - Návrh Územného plánu obce Dolné Srnie o opätovnom prerokovaní  

                 –     prejednanie      (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 18.03.2022.  

Verejná vyhláška o opätovnom prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Dolné Srnie bola 

zverejnená na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu  dňa 18.03.2022.  

Dňa 30.03.2022 o 15.00 hod. sa uskutočnilo verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-O Dolné Srnie 

a Správy o hodnotení strategického dokumentu – ÚPN-O Dolné Srnie podľa §11 zákona 

č.24/2006 Z.z. v aktuálnom znení. 

 

Bod č. 3 - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie   

                Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – pripomienky (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.03.2022.  

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja   

na roky 2021 – 2027“  - Verejná vyhláška bola zverejnená na webovej stránke obce                     

a vo vývesnej tabuli obecného úradu  dňa 16.03.2022. Písomne pripomienky neboli                       

do dnešného dňa doručené žiadne. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

 

Bod č. 4 - Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

                 sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Moravské Lieskové  

                 pre  obyvateľov obce Dolné Srnie (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 18.03.2022. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

pp. Ing. Z.Zahorová – poslala som pripomienku e-mailom. 

Návrh uznesenia a odôvodnenie: 

- zákon je platný od 01.01.2022 a pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 nebolo s takýmto 

výdavkom uvažované, 

- zabezpečiť v čase, kým OZ rozhodne o poskytnutí/neposkytnutí fin. príspevku,                            

aby poskytnutie finančného príspevku bolo legislatívne správne (údaje v dokumentoch, ktorými 

obec disponuje sú nejednoznačné).  

Starosta -  dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní berie na vedomie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku 
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poskytovanej sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Moravské Lieskové                

pre obyvateľov obce Dolné Srnie a bude sa nimi zaoberať. 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie:  

Za – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa 

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 5 - Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu 

                 Bošáčka ( príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 23.03.2022.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta -  dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje výstup zo spoločnosti obcí miestnej akčnej skupiny Beckov – 

Čachtice – Tematín - MAS BCT a schvaľuje  vstup do Združenia obcí Bielokarpatsko – 

trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu  Bošáčka. 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa 

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 6 - Servis výpočtovej techniky pre OcÚ Dolné Srnie 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 25.03.2022.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta -  dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje ponuku na zabezpečenie servisných činností – tnTEL, s.r.o.,Trenčín. 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa 

Zdržal sa – 0           
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Bod č. 7 - Uloženie výšky pokuty za priestupok – čierna stavba p. Dagmar Vavrinčíková 

 

Starosta obce bližšie informoval poslancov o danej problematike o uložení výšky pokuty               

za priestupok – čierna stavba p. Dagmar Vavrinčíková. Starosta otvoril rozpravu k danému 

bodu programu. 

Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák – určiť výšku pokuty nie je v kompetencii poslancov, 

ale správnym konaním stavebný úrad. 

 

Bod č. 8 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta – informácia o čistení a obnovení koryta potoka Klanečnica – Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, Odštepný závod Piešťany. 

V diskusii vystúpili p. P. Budinský, Bc. L. Guzmický, S. Majtásová, E. Zelková. 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

 Bod č. 9 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 24. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                 Ukončenie zasadnutia:18.05 hod. 

 

 

 

Overovatelia: pp. pp. Mgr. A.Sapáková, D.Švacho  

 

 


