
Z Á P I S N I C A 

z 38. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 21.05.2018 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. J.Bušo,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč (neskorší 

príchod)    

 

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

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 38. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

09.05.2018. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. 

Zasadnutie je uznášania schopné.  

(Zasadnutie bolo pôvodne zvolané na dňa 16.05.2018, ktoré nebolo uznášania schopné 

zasadnutie OZ sa presunulo na dňa 21.05.2018 o 17.00 hod.) 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Kontrola plnenia uznesení z 37.zasadnutia OZ 

3. Záverečný účet obce za rok 2017 

4. Prebytok rozpočtu obce 2017 

5. Zámer spoločnosti SMART SERVIS o zmenu účelu stavby (apartmán pre manažérov)   

6. Územné konanie (kanalizácia) 

7. Oslavy 100 rokov slobody Dolného Srnia dňa 27.10.2018 – návrh programu 

8. Návrh riešenia preplatkov TKO 

9. Žiadosť pána Arbecíka o zmenu stavby (žumpy pri bytovom dome b.j.12 - INNOVIA) 

10. Návrh na zachovanie počtu 7 poslancov na ďalšie volebné obdobie 

11. Rozsah výkonu starostu obce Dolné Srnie na plný úväzok za celé jeho funkčné 

obdobie r.2018-2022 

12. Diskusia – rôzne 

13. Záver 

 

pp. M.Hargaš - navrhujem program dnešného zasadnutia doplniť o bod - nájomné byty 

neplatiči a tento bod nakoľko podľa zákona o ochrane osobných údajov bol neverejný. 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.J.Bušo,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 
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Za overovateľov: pp.J.Bušo, PhDr. J.Chovancová  

 

Hlasovanie:  

Za - pp.J.Bušo,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 37. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č.3 - Záverečný účet obce za rok 2017 (príloha k zápisnici) 

 

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

Hlavný kontrolór obce Ing. K.Kráľová  predkladá písomné „Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu Obce Dolné Srnie za rok 2017“ (príloha k zápisnici). 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje 2017 Záverečný účet  obce Dolné Srnie za 

rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad a berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu  za rok 2017. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp.J.Bušo,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 4 - Prebytok rozpočtu obce 2017 (príloha k zápisnici) 

 

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

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje prevod prebytku rozpočtu obce za rok 2017 

vo výške 14 687,- € do rezervného fondu obce. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 5 - Zámer spoločnosti SMART SERVIS o zmenu účelu stavby  

- apartmán pre manažérov  (príloha k zápisnici)  

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.  
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Starosta  informoval poslancov, že firma, ktorá vlastní pozemok a budovu požiadala veon 

s.r.o. Bratislava o vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy. V zastúpení firmy 

p.Džuppová nás požiadala o informáciu o možnosti účelu využitia či sú nejaké obmedzenia 

(výškové, estetické, funkčné atď.). 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní nesúhlasí so zmenou účelu stavby na ubytovacie 

priestory – objektu budova obchodu súp. č. 215 vo vlastníctve spoločnosti SMART SERVIS, 

s. r. o., Palackého 12, Trenčín, nakoľko je  to v rozpore s pripravovaným Územným plánom 

obce Dolné Srnie, ktorý je v štádiu spracovania.  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 6 - Územné konanie – kanalizácia (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta bližšie informoval poslancov o záveroch spoločného rokovania so Správou ciest TSK 

o prehodnotení stanoviska a nájdenie spoločného riešenia akceptovateľného obidvoma 

stranami k umiestneniu verejnej kanalizačnej siete z Dolného Srnia do Nového Mesta nad 

Váhom a o ďalšom postupe po schválení územného konania.  

 

Bod č. 7 - Oslavy 100 rokov slobody Dolného Srnia dňa 27.10.2018 – návrh programu 

 

Starosta oboznámil poslancov o prípravách osláv a o spoluprácu pri príprave programu oslovil 

p.V.Slivovú z TSK. 

 

Bod č. 8 - Návrh riešenia preplatkov TKO 

 

Starosta informoval prítomných, že zatiaľ pripravujeme návrh riešenia preplatkov TKO. 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová požiadala o stanovisko finančnú správu ešte dnes im zaslala 

požadované dokumenty. Do budúceho zasadnutia OZ vypracujeme návrh riešenia  

s kontrolórkou. 

 

Bod č. 9 - Žiadosť pána Arbecíka o zmenu stavby - žumpy pri bytovom dome  

                 b.j.12 – INNOVIA 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti p.Arbecíka o zmenu stavby. 

  

Bod č. 10 - Návrh na zachovanie počtu 7 poslancov na ďalšie volebné obdobie 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje OZ v Dolnom Srní schvaľuje zachovanie 

počtu 7 poslancov na ďalšie volebné obdobie. 
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Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 11 - Rozsah výkonu starostu obce Dolné Srnie na plný úväzok za celé jeho  

                   funkčné obdobie r.2018-2022 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní určuje rozsahu výkonu starostu obce Dolné Srnie  

na plný úväzok za celé jeho funkčné obdobie r.2018-2022. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp.Ing.J.Hamaj, Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č.12 – Nájomné byty b.j.24 MEDLIN – neplatiči (neverejné) 

 

Tento bod programu sa prejednával za vylúčenia verejnosti. 

pp. M.Hargaš - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok pri OZ v Dolnom Srní dňa 

9.5.2018 prejednala všetkých nájomníkov, ktorí porušujú VZN č.2/2017 o podmienkach 

nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie a nájomnú zmluvu uzavretú  

s jednotlivými nájomníkmi, ktorí nájomné a služby platia oneskorene  (povinnosť platiť 

mesiac vopred). Týmto nájomníkom zaslať upomienky a výzvy na zaplatenie podľa vedenej 

evidencie platieb – nedoplatok na nájme a službách. Na základe predložených podkladov 

komisia navrhuje prijať uznesenie OZ rozviazať nájomnú zmluvy k 31.05.2018 z dôvodu 

opakovaného porušenia VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území 

obce Dolné Srnie s uvedeným nájomníkom. 

Starosta – výpoveď dostane k 31.05.2018. 

pp. Ing. K.Kráľová – navrhujem vyvesiť  VZN na vývesné tabule vo všetkých vchodoch 

nájomných bytov. 

 

Bod č.13 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

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

 

Informácia –  

 

° ohlásenie drobnej stavby – klimatizácia p.L.Chrenko (Sú 42/2018) 

° žiadosť o záväzné stanovisko k odstráneniu stavby Mgr. E.Huličiaková (Sú 43/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka p.R.Bielik (Sú 44/2018ň 
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° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním „RD“  

   – Mgr. M.Kostolány s manž. (Sú 45/2018)  

°  stavebné povolenie - Mgr. M.Kostolány s manž. (Sú 45 -001/2018)  

°  ohlásenie drobnej stavby – osadenie garáže p.M.Hargaš a B.Hargašová (Sú 47/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka p.Ing.G.Trchalová (Sú 48/2018) 

° žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva – p.R.Bielik (Sú 49/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – garáž p.K.Macharová (Sú 50/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – zmena prípojky NN RD p.V.Moravčíková  

   (Sú 51/2018) 

° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním „RD“  

- p.D.Gašpar a P.Mitanová (Sú 52/2018) 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.14 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 38. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:50 hod. 

 

Overovatelia: pp.J.Bušo, PhDr. J.Chovancová 

 

 


