
Z Á P I S N I C A 

z 36. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 14.02.2018 (príloha CD) 

Prítomní: pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,    

Neprítomní:pp. Mgr. P.Kováč (ospr.), Mgr.F.Miklánek (ospr.) 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 36. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 7.2.2018. 

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 35.zasadnutia OZ 

3. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 

4. Brána do MŠ (zo strany Žabinca) 

5. Cesta vierozvescov – projekt cezhraničnej spolupráce 

6. Pamätník obetiam I. svetovej vojny (cintorín) 

7. Žiadosť - p.Ivan Uhlík odkúpenie parc.č.4580 

8. Žiadosť – p.Zdenka Olaša – optická sieť ku káblovej televízii 

9. Územný plán obce – určenie pozemkov na IBV 

10. Regionálny plán geodiverzity 

11. Diskusia – rôzne 

12. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

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

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 35. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu.  

 

Starosta – vrátim sa k uzneseniu č.170/2017. Vzhľadom k tomu, že dňa 1.3.2018 budem  

na PN – liečebný pobyt, je potrebné posunúť termín Výzvy na predkladanie ponúk MŠ 2018  

s návrhom, aby otváranie a vyhodnotenie ponúk sa konalo dňa 01.04.2018 o 15.00 hod. 

Starosta – ak už nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení 

- Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní ruší týmto uznesením uznesenie č.170/2017 schválené 

na 35.zasadnutí OZ dňa 15.12.2017 a schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk MŠ 2018  

s návrhom, aby otváranie a vyhodnotenie ponúk sa konalo dňa 01.04.2018 o 15.00 hodine  

na adrese verejného obstarávateľa: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie – bolo za účasti 

uchádzačov. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Starosta – uznesením č.171/2017 ste poverili  starostu obce Dolné Srnie podaním žiadosti 

o odkúpenie parcely  registra „C“ č.3276/1 trvale trávnaté plochy o výmere 696 m2 v k.ú. 

Dolné Srnie vlastníka Slovenská republika – správca Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 

3, Trenčín. Dostali sme na našu žiadosť vyjadrenie (príloha k zápisnici). Šetrením v katastri 

nehnuteľností bolo zistené, že uvedenú nehnuteľnosť nadobudla do vlastníctva Slovenská 

republika na základe konania o Registri obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Dolné Srnie. 

Ako správca predmetného pozemku bol nesprávne uvedený Okresný úrad Trenčín. 

Poslanci vyjadrenie dostali e-mailom:. 

 

Bod č. 3 - Rozpočtové opatrenie č.1/2018 (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta -   
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie  

na rok 2018 rozpočtovým opatrením č.1/2018  (príloha k zápisnici)    

Starosta -  ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

č. 1/2018. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      
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Bod č. 4 - Brána do MŠ (zo strany Žabinca) 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o zámere vybudovať vstup a bránu do MŠ aj zo strany 

„Žabinca“ z dôvodu problematického vývozu žumpy. 

 

Bod č. 5 - Cesta vierozvescov – projekt cezhraničnej spolupráce (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informoval poslancov o návrhu projektu „Cezhraničná spolupráca dotknutých obcí 

v rámci mikroprojektu „cesta vierozvetcov“ (Velehrad – Nitra). 

 

Bod č. 6 - Pamätník obetiam I. svetovej vojny (cintorín) 

 

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

Starosta poslancom predložil návrh pamätníka obetiam I.svetovej vojny a predpokladané 

náklady  v sume cca 3 000,-€. Starosta požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie. 

pp.Mgr. P.Kováč – súhlasím a navrhujem, aby boli aspoň 3 ponuky zhotoviteľa pamätníka. 

pp.PhD. J.Chovancová – súhlasím. 

pp. M.Hargaš – súhlasím, navrhujem, aby bol pamätník približne rovnakej veľkosti.  

pp.Ing. J.Hamaj, R.Hejbal – súhlasím. 

Starosta -  dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu spracovaním a vyhlásením 

výzvy na verejnú súťaž k zhotoveniu pamätníka obetiam I. svetovej vojny v Dolnom Srní  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č.7 - Žiadosť - p.Ivan Uhlík odkúpenie parc.č.4580 (príloha k zápisnici) 

 

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

Obecné zastupiteľstvo navrhlo pozvať p.Ivana Uhlíka na najbližšie zasadnutie, aby zdôvodnil 

žiadosť o odkúpenie uvedenej parcely. 

 

Bod č. 8 - Žiadosť – p.Zdenka Olaša – optická sieť ku káblovej televízii  

                 (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali na zasadnutí. 

Starosta predložil poslancom návrh pozvať p.Zdenka Olaša na najbližšie zasadnutie 

k prezentácii optickej siete ku káblovej televízii.  

pp.R.Hejbal – navrhujem urobiť prieskum spokojnosti v iných obciach (Beckov, Kalnica...). 

Starosta – navrhujem, aby ste ma poverili  zisť poznatky z obcí Beckov, Kalnica prípadne 

z Nového Mesta nad Váhom. Za ďalšie spraviť prieskum u nás v obci a ak poznáte niekoho, 

kto sa v tejto problematike vyzná tak ho navrhnite, aby nám v danej problematike pomohol 

v rozhodnutí.  
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Bod č.9 - Územný plán obce – určenie pozemkov na IBV 

 

Starosta - je potrebné uzavrieť a zaradiť všetky zmeny do Územného plánu obce. Spracujem 

všetky návrhy, ktoré zašlem poslancom e-mailom:.  

Zároveň požiadal poslancov pp.R.Hejbala a M.Hargaša o spoluprácu pri zapracovaní všetkých 

zmien do Územného plánu obce na najbližšie zasadnutie OZ. 

  
Bod č.10 - Regionálny plán geodiverzity (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informoval poslancov o ponuke doc. Mgr. Aleša Bajera, Ph.D. - Regionálny plán 

geodiverzity. Projekt je hradený fondom malých projektov Interreg V-A Slovenská republika 

– Česká republika Výzva 1/FMP/6c/I,N.  

Starosta -  dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu rokovaním o začlení našej 

obce – Mikroregiónu Javorina do žiadosti doc. Mgr. Aleša Bajera, Ph.D. pre spracovanie 

plánu geodiverzity obce Dolné Srnie. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č.11 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta- 

 

° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici), 

° nominácia na udelenie Ceny Jaroslava Miku – informácia, 

° žiadosť riaditeľky MŠ o venovanie 2% z dane pre občianske združenie – Rodičovské  

  združenie pri MŠ Dolné Srnie. 

 

° Kontrolórka Ing. K.Kráľová -   

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie  
na I. polrok 2018 (príloha k zápisnici) 

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

Kontrolórka Ing. K.Kráľová - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali 

uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      
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- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie za rok 2017  

(príloha k zápisnici) 

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

kontrolórka Ing. K.Kráľová - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali 

uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie za rok 2017  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč  

Proti – 0 

Neprítomní – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

pp.M.Hargaš – v akom stave je oprava bytovky súp.č.419 a nedostal som aktuálny stav  

nedoplatkov na nájomnom. 

Starosta – p.R.Helia s M.Radošom už robia panely, ktoré sa tam primontujú pomocou plošiny 

p.D.Durdíka.  Chystám sa zvolať nájomníkov b.j.MEDLIN súp.č.419,420 na zasadnutie 

dohodnúť na bežných veciach ohľadom spoločných priestorov, aby si aj nájomníci vážili, že 

majú kde bývať. Nie je predsa možné, aby sme menili vchodové dvere 3x za 2roky. 

Nedoplatky boli ku koncu roka uhradené. 

p.M.Dvoran – chceme vedieť v akom štádiu je sťažnosť na p.E.Magálovú a Ing. E.Zelkovú. 

Starosta – absolvoval som školenie susedské spory. Všetko potrebné k tejto problematike 

mám pripravené a vypracujem vyjadrenie v najbližších dňoch.   

p.M.Dvoran - žiadosť o vyčistenie cesty (foto -príloha k zápisnici) 

 

Informácia – 

 

° žiadosť o vydanie stanoviska o napojenie na obecnú/miestnu komunikáciu – novostavba RD 

  p.Ing.B.Pevalová (Sú 1/2018) 

° žiadosť o vyjadrenie k PD stavby „RD“ pre územné a stavebné konanie p.K.Kliešková 

  (Sú 3/2018) 

° žiadosť o súhlas na stavbu MZZO – Mgr. M.Kostolány ( Sú 4/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.E.Skovajsová (Sú 9/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – JUDr. Ing.I.Šteiner PhD. (Sú 11/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby - JUDr. Ing.I.Šteiner PhD. (Sú 12/2018) 

° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na stavbu studne – Mgr. M.Kostolány (Sú 13/2018) 

° žiadosť o uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť o povolenie na osobitne užívanie vôd – 

   Mgr. M.Kostolány (Sú 14/2018) 

° žiadosť o územnoplánovaciu informáciu k parc.č.5543 – p.M.Skovajsová (Sú 15/2018) 

° žiadosť o stanovisko k výstavbe  RD – p.R.Bielik (Sú 16/2018) 

° žiadosť o vyjadrenie k PD stavby „RD“ pre územné a stavebné konanie p.r.Bielik  

  (Sú 18/2018) 

° žiadosť o súhlas na stavbu MZZO – p.R.Bielik (Sú 19/2018) 

° žiadosť o vydanie stanoviska o napojenie na obecnú/miestnu komunikáciu – novostavba RD 

   p.R.Bielik (Sú 20/2018) 

° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním – p.K.Kliešková 

  (Sú 21/2018) 
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° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním – p.Radovan 

   Luterán s manž. (Sú 22/2018) 

° kolaudačné rozhodnutie – p.P.Kopunec (Sú 24/2018) 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.12 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 36. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:13 hod. 

 

Overovatelia: pp.PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 

 


