
Z Á P I S N I C A 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 13.02.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč (neskorší príchod),  

                     Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 3. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 

06.02.2019. 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 2.zasadnutia OZ 

3. Organizačný poriadok Obecného úradu Dolné Srnie 

4. Rokovací poriadok OZ Dolné Srnie 

5. Bezpečnosť obce – „Kamerový systém“ 

6. Projekt – odsúhlasenie, pripravovaná výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka 

7. Odborné komisie pri obecnom zastupiteľstve – štatúty a členovia 

8. Majetkové priznanie starostu obce 

9. Príprava územného plánu 

10. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

11. Diskusia, rôzne 

12. Záver 

 

pp. Ing.Z.Zahorová – doplniť bod programu – Požiadavky na hlavnú činnosť kontrolórky 

obce. 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.M.Behulovú 

Za overovateľov: pp. M.Melicher, Mgr. A.Sapáková 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – Mgr. Peter Kováč 

Zdržal sa – 0 
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 2. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 

zápisnicu. 

 

Bod č. 3 - Organizačný poriadok Obecného úradu Dolné Srnie (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informácia. 

 

Bod č.4 - Rokovací poriadok OZ Dolné Srnie (príloha k zápisnici) 

 

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

Písomne poslanci Rokovací poriadok OZ Dolné Srnie do 13.02.2019 nepripomienkovali. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

pp. PhDr. J.Chovancová – mala k Rokovaciemu poriadku OZ pripomienky, ktoré bližšie 

písomne neodovzdala, ale chce niektoré časti doplniť a navrhla, aby OZ tento bod programu 

preložil na najbližšie zasadnutie. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  schvaľuje preložiť schvaľovanie Rokovacieho 

poriadku OZ v Dolnom Srní na 4.zasadnutie OZ dňa 27.03.2019 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.5 - Bezpečnosť obce – „Kamerový systém“ 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o tomto bode programu. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja 

zabezpečením projektu „Kamerový systém obce Dolné Srnie“    

 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 6 - Projekt – odsúhlasenie, pripravovaná výzva Ministerstva pôdohospodárstva  

                a rozvoja vidieka 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka a požiadal poslancov, aby sa do 28.02.2019 písomne vyjadrili a predniesli návrhy  

k tejto výzve.  

 

Bod č. 7 - Odborné komisie pri obecnom zastupiteľstve – štatúty a členovia  

                (príloha k zápisnici) 

 

Štatúty písomne odovzdali komisie pre financie a verejné obstarávanie, komisie pre ochranu 

a bezpečnosť obyvateľov, komisie  pre životné prostredie, komisie pre bytovú politiku 

a verejný poriadok, komisie stavebná a pre rozvoj.  

pp.PhDr. J.Chovancová predseda komisie pre kultúru, šport a školstvo odovzdala štatút  

na zasadnutí OZ. Starosta požiadal pp.Mgr. Petra Kováča o doplnenie štatútu o bezpečnosť 

obyvateľov v doprave. Doplnenie chýbajúcich členov jednotlivých komisií sa presúva  

na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

Bod č.8. - Majetkové priznanie starostu obce (príloha k zápisnici) 

 

Informácia. 

 

Bod č.9 - Príprava územného plánu 

 

Starosta informoval poslancov o prípravách ÚPD. 

 

Bod č.10 - Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018  

                  (príloha k zápisnica) 

 

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

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová, PhD. predniesla poslancom správu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2018 a ukladá požiadavky na kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky 

obce. 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.12 – Požiadavky na hlavnú činnosť kontrolórky obce 

 

Starosta odovzdal slovo pp. Ing. Zuzane Zahorovej. 

pp. Ing.Z.Zahorová – doplnený bod programu – Požiadavky na hlavnú činnosť kontrolórky 

obce (príloha k zápisnica). Prijaté uznesenie je súčasťou bodu programu č.10. 

 

Bod č. 11 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

Starosta-  

° na základe podnetu občanov – záhradkárov postupujeme a dávame podnet na prešetrenie 

zneužitia dobrého mena obce Dolné Srnie na reklamné a obchodné účely. Fy Heureka ponúka 

v svojom sortimente Pálenú Bošácku Slivovicu 0,7 l – liehovar Modrý Strom z pálenice 

v Dolnom Srní. Pálenicu odpredal Obecný úrad v Dolnom Srní pred 17-tymi rokmi. Nový 

majiteľ na prisľúbenie, že bude pálenicu prevádzkovať, pálenicu rozobral a týmto spôsobom 

zrušil celú technológiu, zostala len opustená budova, pálenica v Dolnom Srní neexistuje. 

Obec Dolné Srnie je susediacou obcou Bošáca, ale nespadá do Bošáckeho regiónu. 

° Návrh -  Prevádzkový poriadok KD – písomne poslanci OZ do 13.02.2019 nepripomienkovali. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta – doriešiť 

- riešenie prenájmu KD 

- vyriešiť ďalšie miestnosti KD – kultúrna komisia 

- miestnosti, ktoré sú zatečené opraviť, premaľovať 

- Klub dôchodcov – určenie zodpovednej osoby – hmotná zodpovednosť 

- prevzatie, odovzdanie, dohoda o prenájme KD 

° Žiadosť o stanovisko JUDr. Tomáš Feranec, Ing. Igor Gunár  (príloha k zápisnici) 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní vydáva súhlasné stanovisko k individuálnej bytovej 

výstavbe JUDr. Tomáša Feranca  na parcele registra „C“ číslo 4019/2 o výmere 9 818 m2 

a Ing. Igora Gunára parcela registra „C“ číslo 4087 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 
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° Návrh  na reklamáciu - oprava miestnej komunikácie lokalita „Žabinec“. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja k vyriešeniu 

reklamácie k oprave miestnej komunikácie lokalita  „Žabinec“ 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

° Žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie k RD súp. č. 158 p.E.Zelková.  

pp.M.Melicher bližšie informoval poslancov o žiadosti a otvoril rozpravu k danému bodu 

programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní nesúhlasí s vybudovaním prístupovej cesty v lokalite 

„Žabinec“ k rodinnému domu súp.č.158 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

° Návrh na odstránenie stavby – rodinný dom súp.č.55 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje odstránenie stavby – rodinný dom súp.č.55    

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 
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Bod č. 12- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 19:30  hod. 

 

Overovatelia: pp. M.Melicher, Mgr. A.Sapáková 

  


