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Z Á P I S N I C A 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 07.09.2022 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Róbert Hejbal , PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

                 Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

 

Neprítomný: pp. Ing. Miroslav Skovajsa  (ospr.),  

 

Kontrolór obce: Mgr. Radoslav Olašák 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 26. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

dostali e-mailom dňa 25.08.2022. Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Územný plán obce Dolné Srnie – informácia 

3. Žiadosť o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru – vybudovanie krematória  

/ lokalita Za Vodskú/ 

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

– informácia 

5. Verejné osvetlenie – odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 

6. Návrh  výberovej komisie – pp. Ing. M. Skovajsa, R. Hejbal,  Ing.  Z. Zahorová 

7. Diskusia, rôzne 

8. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal , PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

              Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0           

 

Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p. Monika Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Róbert Hejbal, Dušan Švacho 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0           

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Overovateľ pp. Dušan Švacho prečítal uznesenia z 25. zasadnutia OZ. 

Z 25. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie: 

- overovatelia zápisnicu  

- poslanci uznesenia .  

Neboli žiadne pripomienky. 

Overovatelia zápisnicu podpísali.  

 

Bod č. 2 - Územný plán obce Dolné Srnie – informácia 

 

Starosta obce bližšie informoval poslancov o konzultáciách v rámci posudzovania vplyvov 

strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN-O) Dolné Srnie“, ktoré sa uskutočnilo dňa 

22.08.2022. Poslancom bol zaslaný úradný záznam ku konzultáciám. 

 

Bod č. 3 - Žiadosť o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru – vybudovanie krematória  

    / lokalite Za Vodskú/ (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 30.08.2022.  

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

neschvaľuje žiadosť o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru – vybudovanie krematória  / lokalite       

Za Vodskú/. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal , PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

              Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 4  - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov  

      – informácia 

 

Starosta vyzval p.M. Behulovú o informáciu k tomuto bodu programu. p. M. Behulová 

informovala prítomných o podaných kandidátskych listinách na starostu obce a pre voľby          

do obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 5 - Verejné osvetlenie – odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov 

                 z rezervného fondu 

 

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

06.09.2022. 
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Starosta informoval poslancov na 25. zasadnutí OZ o výmene súčasných svietidiel za LED 

svietidlá. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na verejné 

osvetlenie. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

              Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0           

 

Bod č. 6 - Návrh  výberovej komisie – pp. Ing. Miroslav Skovajsa, Róbert Hejbal,   

                 Ing.  Zuzana Zahorová 

 

Starosta predložil poslancom zmenu návrhu výberovej komisie v zložení - pp. Dušan Švacho,            

Róbert  Hejbal,  Ing.  Zuzana Zahorová, k výberovému konaniu cenových ponúk na verejné 

osvetlenie - výmena súčasných svietidiel za LED svietidlá. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje zmenu návrhu výberovej komisie v zložení - pp. Dušan Švacho,                   

Róbert Hejbal,  Ing.  Zuzana Zahorová, k výberovému konaniu cenových ponúk na verejné 

osvetlenie - výmena súčasných svietidiel za LED svietidlá. 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

              Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0   

 

Starosta odovzdal komisii 3 obálky s cenovými ponukami  a na návrh poslancov sa posudzovali 

za prítomnosti prítomných poslancov. Cenová ponuka č.1 – ENERGOREAL, s.r.o. Čachtice 

cena s DPH 27 738,- €, cenová ponuka č.2 – Ľubomír Figura – Elektroinštalácie, Nové Mesto 

nad Váhom cena  28 006,-€ - nie je  platiteľom DPH, cenová ponuka č. 3 – DURDÍK Dušan 

DD, Dolné Srnie cena s DPH 27 348,48 €. 

pp.PhDr. Jana Chovancová – upozornila, že ponuky mali byť viac špecifikované. 

Kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák – nesúhlasí s uvedeným postupom, úsporné šetrenie 

v dnešnej dobe je dôležité. Potrebné je osloviť odborníka – elektrikára na ocenenie. Rezervný 

fond sa môže čerpať do konca augusta. V prípade efektívneho šetrenia alebo správne narábania 

finančnými prostriedkami môže OZ schváliť čerpanie aj po tomto termíne. 

Starosta – tak zrušme tento bod programu. 

pp.Róbert Hejbal – my nie sme za zrušenie opravy verejného osvetlenia, ale všetko je potrebné 

riešiť správnym postupom. 
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Bod č. 7 - Diskusia, rôzne 

 

Starosta –  

 

 poslanci dostali stav finančných prostriedkov na účtoch obce Dolné Srnie 

 Zámer opravy Domu smútku   (príloha k zápisnici) 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa  05.09.2022. 

Starosta vyzval p.R. Žákovicovú, aby poslancov bližšie informovala o zámere. 

p.R.Žákovicová – oboznámila poslancov s cenovou ponukou spoločnosti DOVONTA, s.r.o. 

Nové Mesto nad Váhom v sume 3 487,01 €. Ostatné oslovené spoločnosti zatiaľ cenové ponuky 

nezaslali. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje zámer opravy Domu smútku  a berie na vedomie cenovú ponuku. 

 

 

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

                       Ing. Juraj Hamaj 

                  starosta obce 

Hlasovanie:  

Za – pp. Róbert Hejbal ,PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková, 

              Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – pp. Ing. Miroslav Skovajsa  

Zdržal sa – 0  

  

Rôzne –  

 

 stav finančných prostriedkov na účtoch. Poslanci podklady k tomuto bodu programu dostali 

    (príloha k zápisnici) 

Petícia proti plánovanej výstavbe bytových domov v obci Dolné Srnie.  

Mgr. A. Búliková , predseda petičného výboru - vo svojom vystúpení oboznámila prítomných 

s cieľom petície  a zdôraznila, že občania sú proti výstavbe bytových domov a nie sú proti 

výstavbe rodinných domov. 

Obec vydala súhlasné stanovisko na základe zápisnice z 12. zasadnutia OZ dňa 28.02.2008, že 

zámerom pri odkúpení 4 pozemkov firme GALA, s.r.o. Trenčín bolo stavať bytovku s bytmi 

do súkromného vlastníctva a na základe vydaného stavebného rozhodnutia Sú/121/2009 zo dňa 

26.02.2009  s právoplatnosťou dňa 20.03.2009 na umiestnenie stavby „Bytové domy, Dolné 

Srnie“. 

 

Počas zasadnutia OZ bol porušovaný schválený Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva     

v Obci Dolné Srnie, ktorý upravuje pravidlá, podmienky, spôsob  priebehu rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

Do rozpravy k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci, ktorým starosta udeľuje slovo podľa 

poradia prihlásenia. Do rozpravy sa môže prihlásiť aj hlavný kontrolór, ktorý má hlas poradný. 

Poslanci, hlavný kontrolór a ostatní účastníci zasadnutia sa hlásia zdvihnutím ruky. Starosta 

udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do rozpravy prihlásili a po nich ostatným 

účastníkom rokovania.  

 Ak na rokovaní požiada o slovo, môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 
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 Účastníci sa o slovo môžu hlásiť už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým 

poslanci nerozhodli o ukončení rozpravy. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený 

do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku jeho vystúpenia 

maximálne na tri minúty. 

 Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. 

V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie 

dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.  

 

V diskusii vystúpili p. A.Arbecík, p.P.Budinský, Mgr. A. Búliková,Ing. M.Hric,L. Kopuncová, 

G. Kopuncová, p.Z. Paráková, p.E.Vrbová, E. Zelková, ktorí svojimi vystúpeniami porušovali 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie a tým aj zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

     

Bod č. 8 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 26. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                 Ukončenie zasadnutia: 18.30 hod. 

 

 

Overovatelia: pp. Róbert Hejbal, Dušan Švacho 

 


