
Z Á P I S N I C A 

z 37. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 05.04.2018 (príloha CD) 

Prítomní: pp. Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč    

 

Neprítomní:pp.J.Bušo (ospr.), Mgr.F.Miklánek (ospr.) 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 37. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

21.03.2018. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. 

Zasadnutie je uznášania schopné.  

(Zasadnutie bolo pôvodne zvolané na dňa 28.03.2018, ktoré nebolo uznášania schopné 

zasadnutie OZ sa presunulo na dňa 05.04.2018 o 17.00 hod.) 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Kontrola plnenia uznesení z 36.zasadnutia OZ 

3. Rozhodnutie o vypracovaní projektovej dokumentácie k stavbe autobusových 

zastávok v priestore nehnuteľností par.č. 492,493,494,495,496,497 (Hulín) a par.č.491 

(obecný park) 

4. Jarné upratovanie 

5. Oprava padnutej steny a murovaného na zbernom dvore 

6. Pamätník obetiam I. svetovej vojny 

7. Spoločnosti pre zateplenie MŠ 

8. Monografia 100 rokov slobody Dolného Srnia 

9. Úprava čerpania prostriedkov z fondu opráv nájomných bytov 

10.  p.Bučko Z. – odkúpenie pozemkov 

11. Žiadosť o zriadenie prevádzky – JM SERVIS – p.Morávek S. 

12. Diskusia – rôzne 

13. 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. M.Hargaš, R.Hejbal 
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 36. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č.3 - Rozhodnutie o vypracovaní projektovej dokumentácie k stavbe autobusových 

                zastávok v priestore nehnuteľností par.č. 492,493,494,495,496,497 (Hulín)  

                a par.č.491 (obecný park) 

 

starosta informoval poslancov, že pre nedostatok finančných prostriedkov na vypracovanie 

projektovej dokumentácie k stavbe autobusových zastávok ak budeme chcieť v budúcnosti  

do tohto projektu bude nutné osloviť projektanta so spracovaním takého projektu a požiadať 

príslušné orgány o vyjadrenie k zámeru. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje vyčistenie pozemku a zakonzervovanie RD súp.č.55 (Hulín) 

 a neschvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie. 

 

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.4 - Jarné upratovanie 

 

Starosta bližšie informoval poslancov, že športovci sľúbili pomoc pri jarnom upratovaní. 

Dáme na obecnú stránku výzvu pre občanov, aby si upratali pred svojimi nehnuteľnosťami. 

 

Bod č.5 - Oprava padnutej steny a murovaného na zbernom dvore 

 

Starosta informoval poslancov o oprave padnutej steny a murovaného na zbernom dvore 

urobíme z vlastných finančných prostriedkov. 

 

Bod č.6 - Pamätník obetiam I. svetovej vojny 

 

Starosta informoval poslancom o výzve, že je spracovaná a pripravená. Na stretnutí  

s Ing. J.Baškom som sa informoval o poskytnutie dotácie na tento účel z rozpočtu TSK podľa 

VZN TSK 13/2014 a v jeho neskoršom znení VZN č. 31/2016 na rok 2018. Žiadosť  

o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2018. 

 

Bod č.7 - Spoločnosti pre zateplenie MŠ 

  

Starosta informoval poslancov o spoločnostiach, ktoré sa prihlásili na výzvu. Špecifikáciu 

jednotlivých podmienok pre zateplenie MŠ som požiadal pána Petreka, v zmysle toho pošlem 

všetkým prihláseným oznámenie a stanovíme konečný termín. 
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Bod č.8 - Monografia 100 rokov slobody Dolného Srnia 

 

Starosta informácia. 

 

Bod č.9 - Úprava čerpania prostriedkov z fondu opráv nájomných bytov 

 

Starosta informoval poslancov o úprave čerpania prostriedkov z fondu opráv nájomných 

bytov. 

 

Bod č. 10 - p.Bučko Z. – odkúpenie pozemkov (príloha k zápisnici) 

 

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

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

v Dolnom Srní neschvaľuje predaj pozemku parc. č. 5629 a 5136 pánovi Zdenkovi Bučkovi  

 

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  - Žiadosť o zriadenie prevádzky – JM SERVIS – p. J.Morávek   

                 (príloha k zápisnici) 

 

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

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

v Dolnom Srní schvaľuje žiadosť o zriadení prevádzky JM Servis – Jozef Morávek Dolné 

Srnie 130. 

 

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), 

Ing. K.Kráľová – majetkové priznanie starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu - predloženie 

 

Informácia –  

 

° vyjadrenie – ISPO spol.s.r.o., Prešov (Sú 26/2018) 
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° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním „RD“  

   – Ing. B.Pevalová a Peter Pevala (Sú 27/2018) 

° oznámenie o začatí stavby IC Holding, s.r.o. Trnava (Sú 28/2018) 

° oznámenie o začatí stavby  IC Holding, s.r.o. Trnava (Sú 29/2018) 

° oznámenie o začatí kolaudačného konania p.A.Farkašová (Sú 30/2018) 

° vydané potvrdenie k stavebnému povoleniu novostavba RD Mgr. M.Kostolány s manž.  

   (Sú 31/2018) 

° žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva – SUPTEL s.r.o.  (Sú 33/2018) 

° oznámenie o začatí územného konania SE PS Bratislava (Sú 32/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – vodovodná prípojka p.R.Lantaj (Sú 34/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oplotenie pozemku, vybudovanie brán a parkovacích miest  

  p.R.Lantaj (Sú 35/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – zmena prípojky NN RD súp.č.129 p.S.Florek (Sú 36/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – zmena prípojky NN RD súp.č.155 p.M.Marták (Sú 38/2018) 

° žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva – Stavebná firma plus, Holíč  

   (Sú 39/2018) 

° ohlásenie jednoduchej stavby „RD“ – p.K.Kliešková (Sú 40/2018) 

° žiadosť  o vyjadrenie k PD – p.D.Gašpar a P.Mitanová (Sú 41/2018) 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.12 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 37. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:13 hod. 

 

Overovatelia: pp.M.Hargaš, R.Hejbal 

 

 


