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Z Á P I S N I C A 

z 3. zasadnutia OZ  Dolné Srnie, 

konaného dňa 14.12.2022 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

                Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

 

Neprítomní: pp. Bc. Renáta Uhrecká (ospr.), kontrolór Mgr. Radoslav Olašák (ospr.) 

    

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Renáta Žákovicová  privítala všetkých prítomných na 3. zasadnutí OZ Dolné 

Srnie. Pozvánku na dnešné zasadnutie poslanci dostali e-mailom dňa 09.12.2022 a bola 

zverejnená na webovej stránke obce a na vývesnej tabuli obecného úradu. Starostka oznámila 

prítomným, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov. Zasadnutie OZ je uznášania schopné. 

  

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov, kontrola plnenia uznesení 

2. Žiadosti o dotácie - schválenie 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 

4. Návrh VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na území obce Dolné Srnie 

5. Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – P.Šufliarsky 

6. Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – manželia Antalovci 

7. Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – manželia Kráľovci  

8. Zoznam žiakov CVČ prijatých k 15.09.2022 na školský rok 2022-2023 

9. Harmonogram plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

10. Rôzne, diskusia  

11. Záver  

  

Starostka - ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 6/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje  program 3. zasadnutia OZ. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 6/2022 schválilo. 

Starostka otvorila rozpravu a spýtala sa, či má niekto z poslancov pripomienky k danému 

schválenému programu OZ. 

pp.Ing. Barbora Pevalová – žiadam o presunutie bodu č. 5, 6 a 7, pretože sme nemali potrebný 

čas na preskúmanie kúpy pozemku a presunúť ich na najbližšie zasadnutie OZ. 

Starostka - dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 7/2022 v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje  upravený program 3. zasadnutia OZ. 
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............................................. 

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 7/2022 schválilo. 

 

Za zapisovateľku určila pracovníčku obce p. M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Mgr. Filip Miklánek, Ing. Zuzana Zahorová 

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Overovateľka pp. Barbora Pevalová prečítala uznesenia z 2. zasadnutia OZ. 

Zápisnicu z 2. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie: 

- zápisnicu overovatelia  

- uznesenia všetci poslanci .  

Pripomienky overovateľov boli zapracované. 

Overovatelia zápisnicu podpísali.  

 

Bod č. 2 - Žiadosti o dotácie – schválenie (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 27.11.2022.  

Starostka informovala poslancov, že do podateľne OcÚ boli doručené 3 žiadosti o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce Dolné Srnie v roku 2023.  

Za A. bola doručená žiadosť o finančný príspevok na rok 2023 v sume 700,- € od ZO Jednota 

dôchodcov Slovenska v Dolnom Srní. 

Za B. bola doručená žiadosť o dotáciu na rok 2023 v sume 2 000,- €  od Združenia EV. A.V. 

Považského seniorátu v Dolnom Srní. 

Za C. bola doručená žiadosť o dotáciu na rok 2023 v sume 8 000,- € od Športového klubu Dolné 

Srnie. 

Doručená bola pripomienka od  pp. Bc. Zuzany Rehorovej, predsedkyne komisie pre financie 

a verejné obstarávanie a odovzdala slovo pp. Ing. Zuzane Zahorovej.  

pp. Ing. Zuzana Zahorová - komisii pre financie a verejné obstarávanie boli predložené                

3 žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Srnie v roku 2023. Komisia pre financie 

a verejné obstarávanie odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby každú dotáciu schvaľovalo 

samostatným uznesením. Komisia pre financie a verejné obstarávanie preskúmala predmetné 

žiadosti a navrhuje obecnému zastupiteľstvu ich schválenie a zahrnutie do rozpočtu na rok 

2023. Ďalej odporúča starostke obce predloženie vyúčtovaní dotácií od žiadateľov za rok 2021. 

Zároveň pri uzatváraní zmlúv o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie komisia           

pre financie a verejné obstarávanie odporúča zapracovať do podmienok poskytovania dotácií 

z prostriedkov obce aj postup podľa platného zákona o verejnom obstarávaní. Vyzvala 

poslancov, aby sa vyjadrili. Starostka otvorila rozpravu k danému bodu programu. 
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Starostka -  dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 8/2022 v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje finančný príspevok na rok 2023 v sume 700,- € – ZO 

Jednota dôchodcov Slovenska v Dolnom Srní. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 8/2022 schválilo. 

 

Starostka otvorila rozpravu k danému bodu programu. 

Starostka - ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 9/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu  na rok 2023 v sume 2 000,- €  

Združeniu EV. A.V. Považského seniorátu v Dolnom Srní. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 9/2022 schválilo. 

 

Starostka otvorila rozpravu k danému bodu programu. 

Starostka - ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 10/2022 v tomto 

znení -  Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu na rok 2023 v sume 8 000,- € 

pre Športový klub Dolné Srnie. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 10/2022 schválilo. 

 

Bod č. 3 - Návrh rozpočtu na rok 2023 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 02.12.2022. 
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Návrh rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2023 bol zverejnený na webovej stránke obce             

a na vývesnej tabuli obecného úradu  dňa 28.11.2022 a zvesený dňa 14.12.2022. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2023 bolo 

predložené, doručené e-mailom dňa 14.12.2022 (príloha k zápisnici). Pripomienky k návrhu 

rozpočtu zo strany občanov neboli. Zo strany poslancov boli doručené dve pripomienky. 

Starostka požiadala o vysvetlenie pp. Ing. Zuzanu Zahorovú a odovzdala jej slovo.  

pp.Ing. Zuzana Zahorová – informácia pre ostatných. Tam nešlo o zásadné zmeny, len 

o rozdelenie v rámci jednotlivých ekonomických kvalifikácií – presun. 

Starostka – pripomienky boli zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2023 a otvorila rozpravu 

k danému bodu programu. 

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 11/2022 v tomto 

znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní   

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní 

schvaľuje 

1. rozpočet obce na rok 2023 v členení: 

a) bežný rozpočet 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky 

c) finančné operácie 

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní 

berie na vedomie 

1. rozpočet obce na rok 2024 

2. rozpočet obce na rok 2025 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 11/2022 schválilo. 

 

Bod č. 4 - Návrh VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné  

     stavebné odpady na území obce Dolné Srnie (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom 29.11.2022. 

Návrh VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Dolné Srnie bol zverejnený na webovej stránke obce a na vývesnej tabuli 
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obecného úradu dňa 29.11.2022. Pripomienky zo strany občanov k návrhu VZN č. 1/2022            

o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné 

Srnie. Zo strany poslancov boli  písomne doručené  od pp. Ing. Z.Zahorovej. Pripomienky boli 

zapracované do návrhu a zaslané poslancom  e-mailom dňa 13.12.2022. Starostka otvorila 

rozpravu k danému bodu programu. 

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 12/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie                

č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Dolné Srnie. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 12/2022 schválilo. 

 

Bod č. 5 - Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – P.Šufliarsky (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 08.12.2022. 

Tento bod programu bol presunutý na 4. zasadnutie OZ dňa 18.01.2022 

 

Bod č. 6 - Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – manželia Antalovci(príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 08.12.2022. 

Tento bod programu bol presunutý na 4. zasadnutie OZ dňa 18.01.2022 

 

Bod č. 7 - Žiadosť o kúpu obecného pozemku  – manželia Kráľovci (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 08.12.2022. 

Tento bod programu bol presunutý na 4. zasadnutie OZ dňa 18.01.2022 

 

Bod č. 8 - Zoznam žiakov CVČ prijatých k 15.09.2022 na školský rok 2022-2023  
                (príloha k zápisnici) 

 

Starostka – zoznam žiakov s informáciou o výške poplatku v centre voľného času v Novom 

Meste nad Váhom bol doručený na OcÚ. Výška poplatku za všetkých žiakov za kalendárny rok 

2022 je 793,65 €. V rozpočte bolo s týmito prostriedkami uvažované. 

 

Bod č. 9 - Harmonogram plánu zasadnutí OZ na rok 2023 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom dňa 08.12.2022. 

Starostka sa opýtala poslancov, či majú pripomienky k danému bodu programu. 

Starostka - ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 13/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Harmonogram plánu zasadnutí OZ    

na rok 2023. 
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............................................. 

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – Bc. Renáta Uhrecká 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 13/2022 schválilo. 

 

Bod č. 10 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne - 

Starostka – 

 plánované 4. zasadnutie OZ sa bude konať dňa 18.01.2023. 

 

Diskusia – 

p.Alžbeta Václavová – opäť sa opýtala  na vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2021, či bude 

tento rok. 

Starostka – v tejto chvíli Vám nepoviem, či to bude tento rok. Aj keď sa o to veľmi snažím,       

ale s p. Janou Blažkovou nie je teraz žiadna komunikácia, to kedysi bola veľmi ťažká 

komunikácia. Snažím sa to riešiť. Neviem, či ste už počuli. Najskôr som ju telefonicky, potom 

písomne vyzývala, snažila som sa jej zrušiť dovolenku, ale dala sa na PN a predlžuje ju. Poslala 

som jej výzvy, na ktoré nereagovala. Požiadala som o súčinnosť - prítomnosť príslušníkov PZ. 

Sľúbila, že sprístupní dokumentáciu, ale nestalo sa. Pracujem na tom, aby som sa dostala 

k dokumentácii, ktorá  nie je na úrade a má ju doma. 

p.Alžbeta Václavová – chcela by som povedať, myslím si, že to nie je vina len p. Jany 

Blažkovej. Väčšiu časť viny nesie ona, ale aj odchádzajúci starosta a kontrolór obce, ktorý tu 

dnes nie je. 

Starostka – na najbližšom zasadnutí môžete požiadať kontrolóra o vysvetlenie a za bývalého 

pána starostu Vám nemám čo povedať. Odpovedať Vám musí on. Teraz to musíme inak 

riešiť. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – v prvom rade je to vina bývalého starostu. On bol jej nadriadený. 

Kontrolór nemôže kontrolovať doklady, ktoré nie sú na úrade. 

p. Lýdia Kopuncová – chcem sa opýtať, ako to dopadlo s tou MŠ - 900,-€, ktoré vyplatila               

p. Jana Blažková.  

p. Gabriela Kopuncová – jednalo sa o reklamáciu na farbu/zateplenie budovy MŠ. Nevedeli 

ste o tom ani poslanci. 

 pp. Ing. Zuzana Zahorová – neviem čo vyplatila, keď sme upozorňovali pána starostu, že bude 

končiť reklamácia na cestu v časti Žabinec, aby podal reklamáciu. Neurobil to. Bývalý starosta 

viackrát odpovedal, že toto nie je jeho priorita". A týkalo sa to aj iných vecí.  

p. Lýdia Kopuncová – veľa ľuďom to leží v „žalúdku“. Veď 900,-€ nie je malý peniaz a dali         

by sa využiť inak.  

pp. Ing. Zuzana Zahorová – ono toto všetko bude riešené postupne. V prvom rade sa 

potrebujeme dostať k dokladom, aby sme mohli opäť pracovať. 

p. Lýdia Kopuncová – vtedy sme sa na to ohlásili, nech sa jej to dá úhrade v splátkovom 

kalendári na 3-4 splátky. 
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p. Gabriela Kopuncová – vieme na akú sumu sa dostaneme k platbe za odpady a budú sa riešiť 

aj kontajnery na zbernom mieste ako sú brečtan, pokosená tráva a stavebný odpad? 

Starostka – 32,- € na osobu. To sú veci, ktorým som sa už mohla venovať, keby som sa 

nemusela venovať pani Jane Blažkovej. Asi ste si všimli, že na zbernom mieste je teraz menej 

neporiadku, nie je to však preto, že by ho tam občania menej nenosili, ale pracovník                        

na aktivačných prácach to stíha postupne upratovať. Snažím sa zabezpečiť odvoz papiera aj 

iným spôsobom, ako to bolo doteraz. Mení sa aj zákon o odpadoch, bude potrebné zmeniť aj 

VZN. 

p. Gabriela Kopuncová – pri MŠ si chodí hocikto vyniesť odpad do kontajnerov                          

a po upozornení Vám ešte vynadajú. A chcem sa opýtať, či budú pridávať zberné nádoby. 

Starostka – to sa uvidí podľa zákona. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – zákon o odpadoch sa mení a výrazné zmeny sú od 1.1.2023, ktoré 

je potrebné si poriadne preštudovať. Zákon o odpadoch nám udeľuje povinnosť, aby mal každý 

rodinný dom, bytové domy sú inak riešené - nádoby na plast, sklo, kovy - to je diskutabilné 

- komunálny odpad. My to budeme musieť nejako doriešiť. Hlavne naštudovať, aby sme to mali 

správne. Chceme zabezpečiť 2x do roka zber zeleného bioodpadu napr. pokosená tráva. Mala 

by to zabezpečiť zberová spoločnosť alebo máme traktor s vlečkou. Je to jedna z možností. 

Uvidíme. 

pp. Mária Behulová – pripomenula, že kontajner za MŠ je zaplnený behom týždňa všetkým 

možným. Je to hrozné. 

pp. Ing. Barbora Pevalová – čo sa týka tých odpadov, mám síce na starosti stavebné veci,             

ja som to s pani starostkou konzultovala. Nepáči sa mi tiež, čo je za MŠ, je to voľne prístupné 

a vieme, kto tam chodí a nie sú to občania z Dolného Srnia, ale okolia. Budeme to riešiť určite, 

máme to rozpracované. Máme však zatiaľ väčší problém a to je pani Jana Blažková. A pokiaľ 

nebudeme mať doklady a nebudeme môcť čerpať nejaké financie. Nič nie je zadarmo. 

pp. Bc. Barbora Kráľová, L.L.M – aby si občania nemysleli, že poslanci nič nerobíme. Každý 

si chystá svoje projekty a postupne ich budeme predkladať. 

p. Gabriela Kopuncová – sa spýtala na schody v Dome smútku a upozornila na výmenu 

chladiacich boxov. 

Starostka – som dohodnutá s pani Dvoranovou, že oprava sa spraví na jar a vyriešili by sme aj 

bezbariérový prístup. 

p. Eva Skovajsová – podala žiadosť o riešenie susedského sporu, ešte bývalý starosta odporučil 

obrátiť sa na políciu a z polície ma poslali na obecný úrad. Žiadosť bola podaná ešte pred 

voľbami. 

Starostka – pozriem sa na Vašu žiadosť. 

p. Gabriela Kopuncová – kde mám teraz uhradiť dane, lebo ešte ich nemám uhradené a chcem 

zaplatiť v hotovosti. Plánuje sa do budúcna zastupiteľnosť na OÚ. 

Starostka – na účet, v hotovosti momentálne nie je komu. Pokladňu mala na starosti p.Jana 

Blažková. Pokiaľ pochopíte situáciu, zaplatíte na účet a pokiaľ nepochopíte našu situáciu, 

čakajte až bude pokladňa funkčná a zaplatiť v hotovosti. Môže sa však stať, že po novom roku 

budú chodiť výzvy neplatičom. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – už sme zobrali na vedomie zmenu organizačného poriadku, 

v ktorom už je zahrnutá aj zastupiteľnosť. 

p. Mária Behulová – pripomienkovala vývoz odpadov. Nedáva vždy pri vývoze smetnú 

nádobu, pretože ju nezaplnia. Niektoré domácnosti však majú pri vývoze viac smetných nádob 

a na to doplácajú tí čo majú jednu smetnú nádobu. 

Starostka – nehovorím, že to bude za mesiac alebo za dva, ale schyľuje sa k tomu, aby bola iná 

evidencia týchto odpadov. Evidencia nás však bude niečo stáť, je potrebné si vypočítať či sa 

nám oplatí platiť nejaký program alebo ďalších ľudí na to, aby bola evidencia dokonalejšia 

alebo to mať takto všeobecne. Musíme vybrať variant, ktorý bude pre obec výhodnejší. 
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Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – napríklad obec Trenčianske Bohuslavice, neviem či už to majú 

alebo od 1.1. prechádzajú na systém váženého odpadu. To znamená, že príde auto, ktoré            

má váhu a vie odvážiť presne, ktorá domácnosť koľko komunálneho odpadu vyprodukuje 

a podľa toho platia. Potom tie poplatky sú vyššie kvôli tomu, že tie autá musia mať tie váhy 

kalibrované a overené. Ale oni už k tomu pristúpili. Nemám informáciu aké sú poplatky,             

ale viem aj na školení sa hovorilo, že postupne na tento spôsob prejdú všetky obce. Tým by sa 

dalo zabrániť, aby nám vznikalo veľa komunálneho odpadu a začali lepšie triediť. 

Starostka – my ako obec triedime odpad asi tak, čiže bavíme sa tu niekoľko o odpade, ale ruku 

na srdce, či všetci doma ako sme tu triedime odpad ako máme. Pretože my ako obec nemáme 

ani 30% vytriedenosť odpadu. Normálne by malo byť vyše 50% vytriedeného odpadu. Ideálne 

bude, keď všetci ako sme tu po obci budeme agitovať, aby ľudia triedili odpad, budeme mať 

oveľa menej komunálneho odpadu. Pretože plasty, sklo a papier nám berú bez toho, aby obec 

za to platila. Komunálny odpad platíme. Pokiaľ nebudeme mať vytriedenosť odpadu väčšiu, 

budú niekoľkonásobne vyššie iba zákonné poplatky a plus na to musíme ešte zaplatiť odvoz 

a spracovanie odpadu. Ja si myslím, že keby sme začali všetci koľko-toľko doma triediť, mohli 

by sme na tom ako obec vyzerať lepšie.  Ani na zbernom mieste „Švehlíkovec“ by toho toľko 

nebolo. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – ja sa chcem ešte vyjadriť k poplatku za komunálny odpad. To nie 

je, že my sme si vymysleli  32,-€. To je tak, že my si musíme zobrať faktúry aké nám vznikli 

náklady na vývoz komunálneho odpadu a tie náklady musíme rozpočítať medzi všetkých 

obyvateľov. To je zo zákona dané. To neovplyvníme ani keby sme chceli. 

p. Gabriela Kopuncová – do toho sú zahrnuté aj kontajnery. 

Starostka – áno tie obec platí. 

 

Bod č. 11 – Záver. 

 

Starostka  na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 3. zasadnutie OZ Dolné 

Srnie. K nadchádzajúcim vianočným sviatkom popriala prítomným veľa pohody, spokojnosti 

medzi rodinou, známymi a veľa zdravia do Nového roku. 

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                Ukončenie zasadnutia: 18.08 hod. 

Zapísala: Monika Behulová, zapisovateľka 

 

Overovatelia: pp.Mgr. Filip Miklánek   .......................................... 
 

                       pp.Ing. Zuzana Zahorová   ..........................................  

 


