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Z Á P I S N I C A 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 22.06.2022 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Ing. Miroslav Skovajsa, 

                 Dušan Švacho 

 

Neprítomní: pp. Mgr. Alena Sapáková,  (ospr.), Ing. Zuzana Zahorová (ospr.),  

                    Mgr. Peter Kováč(ospr.), Mgr. Radoslav Olašák – kontrolór obce 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 25. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

dostali e-mailom dňa 14.06.2022. Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Petícia proti zatvoreniu Pošty v Dolnom Srní 

3.  Oprava verejného osvetlenia – výmena súčasných svietidiel za LED svietidlá 

4. Na bicykli za históriou – Podjavorinská integrovaná cyklotrasa – informácia 

5. Záverečný účet Obce Dolné Srnie za rok 2021 

6. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov  

– informácia 

7. Návrh na zachovanie počtu 7 poslancov na ďalšie volebné obdobie 

8. Rozsah výkonu starostu obce Dolné Srnie na plný úväzok za celé jeho funkčné 

obdobie r.2022-2026 

9. Diskusia, rôzne 

10. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0           

 

Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p. Monika Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 
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Proti – 0 

Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0           

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Overovateľ pp. Dušan Švacho prečítal uznesenia z 24. zasadnutia OZ. 

Z 24. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie: 

- overovatelia zápisnicu  

- poslanci uznesenia .  

Neboli žiadne pripomienky. 

Overovatelia zápisnicu podpísali.  

 

Bod č. 2 - Petícia proti zatvoreniu Pošty v Dolnom Srní 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022.  

Starosta informoval poslancov o stretnutí so zástupcami Slovenskej pošty konaného dňa 

16.05.2022. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

 

Bod č. 3 - Oprava verejného osvetlenia – výmena súčasných svietidiel za LED svietidlá 

      (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022. Starosta bližšie 

informoval poslancov o výmene súčasných svietidiel za LED svietidlá. Starosta otvoril 

rozpravu k danému bodu programu. 

 

Bod č. 4 - Na bicykli za históriou – Podjavorinská integrovaná cyklotrasa – informácia 

      (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022. Starosta bližšie 

informoval poslancov o uvedenom projekte. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu 

programu. 

 

Bod č. 5 - Záverečný účet Obce Dolné Srnie za rok 2021   (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 09.06.2022.  

a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Radoslava Olašáka bolo poslané e-mailom dňa 

22.06.2022. Záverečný účet obce za rok 2021 je zverejnený aj na webovej stránke obce 

a výveske obecného úradu. Písomné pripomienky neboli zaslané. Starosta otvoril rozpravu 

k danému bodu programu. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje 

 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra  a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021, 

 

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 
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schvaľuje 

 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na: 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 52 716,22 €. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 6 - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 

                 krajov  – informácia 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022. 

 

Bod č. 7 - Návrh na zachovanie počtu 7 poslancov na ďalšie volebné obdobie 

 

Návrh uznesenia k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022.  

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

v Dolnom Srní schvaľuje  OZ v Dolnom Srní schvaľuje zachovanie počtu 7 poslancov                 

na ďalšie volebné obdobie. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 8 - Rozsah výkonu starostu obce Dolné Srnie na plný úväzok za celé jeho funkčné 

               obdobie r.2022-2026 

 

Návrh uznesenia  k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 16.06.2022.  

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

v Dolnom Srní schvaľuje rozsahu výkonu starostu obce Dolné Srnie na plný úväzok za celé 

jeho funkčné obdobie r.2022-2026. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

Proti – 0 
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Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 9 - Diskusia, rôzne 

 

Starosta – 

 

 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - Ing. Július Kráľ  

    (príloha k zápisnici 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 20.06.2022. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje predbežný súhlas s predajom pozemku parcela  registra “C“ č.4962/6  

o výmere 848  m
2 zaväzuje v zmysle žiadosti Ing. Júliusa Kráľa pre uskutočnenie predaja 

obecného majetku vypracovaním geometrického plánu. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal , Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová, Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – PhDr. Jana Chovancová           

 

 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Zdenko Bučko    

   (príloha k zápisnici) 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 22.06.2022. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

pp. Ing. Miroslav Skovajsa – rovnaká žiadosť sa prerokovala na zasadnutí OZ dňa 05.04.2018 

a prijalo nasledovné uznesenie č.182/2018, ktorým žiadosť o predaj pozemku neschválil. 

V tomto zmysle odpovedať p.Zdenkovi Bučkovi. 

 

Rôzne – 

 

pp. PhDr. Jana Chovancová – pripomienka, že opäť poslancom nebol predložený stav 

finančných prostriedkov. 

 

V diskusii vystúpila p.L.Kopuncová, Ing. B.Pevalová. 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

     

Bod č. 10 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 25. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                 Ukončenie zasadnutia: 17.40 hod. 

 

 

Overovatelia: pp.  Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho 


