
Z Á P I S N I C A 

z 39. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 27.06.2018 (príloha CD) 

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

 

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

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 39. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

20.06.2018. 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 38.zasadnutia OZ 

3. Žiadosť obce o vodoprávne rozhodnutie k stavbe „Splaškovej kanalizácie Dolné 

Srnie“      Termín: do 5.7.2018 

4. ZMOS Slovenska „Modernizácia miestnej samosprávy“ súhlas poslancov 

o sprístupnenie e-mailových adries 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – Ing.Zuzana Záhorová   

6. Žiadosť o finančnú dotáciu „Predĺženie verejného vodovodu (p.Kravárik, p.Valach, 

p.Moravčík) 

7. Žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad 

– Cyklotrasa Nové Mesto nad Váhom – Dolné Srnie 

8.  Schválenie dotácie z TSK pre obec Dolné Srnie na výdavky akcie „Oslavy 100 rokov 

slobody Dolného Srnia“ dňa 27.10.2018 – 300 €  

9. Riešenie k VZN č.3/2016 poplatkov za TKO 

10. Diskusia – rôzne 

11. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

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

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal 
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Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

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

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 38. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č. 3 - Žiadosť obce o vodoprávne rozhodnutie k stavbe „Splaškovej kanalizácie 

Dolné Srnie“      Termín: do 5.7.2018 

 

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

Starosta- informácia – dňa 5.7.2018 by sme mali dostať rozhodnutie o územnom konaní  

a okamžite dávam žiadosť obce o vodoprávne rozhodnutie na Okresný úrad v Novom Meste 

nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

Bod č. 4 - ZMOS Slovenska „Modernizácia miestnej samosprávy“ súhlas poslancov 

                 o sprístupnenie e-mailových adries (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta oboznámil poslancov o žiadosti ZMOS Slovenska „Modernizácia miestnej 

samosprávy“ súhlas poslancov o sprístupnenie e-mailových adries, ktorým by sa takto 

vytvoril komfortný prístup k mnohým užitočným informáciám. Menovite pre každého 

poslanca vypracujeme písomný súhlas o sprístupnenie. 

 

Bod č. 5 - Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – Ing. Zuzana Záhorová  

       (príloha k zápisnici) 

  

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

Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti o odkúpenie obecného pozemku parc.č.609 

a 583/3 (dĺžka cca 60 m, šírka cca 5 m). Uvedené pozemky sa nachádzajú priamo pred ich 

pozemkom, rodinným domom a dlhodobo sú využívané ako prístup vlastníkov k danej 

nehnuteľnosti. O pozemky sa príkladne starajú a zveľaďujú ich. Obec dá vypracovať nový 

geometrický plán. 

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

v Dolnom Srní schvaľuje predaj pozemku parc.č.609 a 583/3 vo vlastníctve obce v podiele 1/1 

v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/ m2  manželom Viliamovi a Ing. Zuzane Záhorovým 

a poveruje Ing. Miroslava Skovajsu starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

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

Zdržal sa - 0      
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Bod č. 6 - Žiadosť o finančnú dotáciu „Predĺženie verejného vodovodu - p.Kravárik, 

                  p.Valach, p.Moravčík   (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 nesúhlasí  s finančnou dotáciou „Predĺženia verejného 

vodovodu“ – p.Kravárik, p.Valach, p.Moravčík, nakoľko vo vydanom záväznom stanovisku 

obce k zámeru výstavby rodinných domov stojí, že stavebníci si všetky inžinierske siete 

(plyn,voda,el.energia) zabezpečia na vlastné náklady.   

 

Hlasovanie:  

Za – 0 

Proti – pp. M.Hargaš, R.Hejbal, 

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

Zdržal sa – pp. Ing.J.Hamaj, Mgr. P.Kováč     

 

Bod č.7 - Žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu Mesto Nové Mesto nad Váhom,  

                Mestský úrad – Cyklotrasa Nové Mesto nad Váhom – Dolné Srnie 

 

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

Obec Dolné Srnie súhlasí s vybudovaním cyklotrasy  N.M.n.V. – Dolné Srnie (ZaD č.11.1). 

Do územného plánu obce Dolné Srnie bude zahrnutá i táto investícia. Výstavba cyklotrasy 

bude v budúcnosti podmienená zistením finančných prostriedkov.  

 

Bod č. 8 - Schválenie dotácie z TSK pre obec Dolné Srnie na výdavky akcie „Oslavy  

                100 rokov slobody Dolného Srnia“ dňa 27.10.2018 – 300 € (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informoval poslancov o schválení dotácie z TSK a žiadostí o navýšenie dotácie  

z dôvodu vyšších nákladov na uvedenú akciu. 

 

Bod č. 9 - Riešenie k VZN č.3/2016 poplatkov za TKO (príloha k zápisnici) 

 

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

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová – stanovisko a zaslanie informácie - oddelenie metodiky 

miestnych daní a poplatkov (Finančné riaditeľstvo SR): 

Podľa § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“) obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením k 1. 

januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1,hodnotu koeficientu, 

pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku 

alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník 

preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku 

podľa § 82 ods. 2.  

Obec podľa zákona o miestnych daniach a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 



-4- 

 

v znení neskorších predpisov schválila všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„VZN“). Proti VZN bol podaný podnet na okresnú prokuratúru a proti niektorým 

ustanoveniam VZN bol podaný protest prokurátora. Z odôvodnenia protestu prokurátora 

vyplýva, že niektoré časti VZN, ktoré sa týkajú miestneho poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady, ktoré boli skopírované vo VZN, nie sú v súlade so zákonom 

o miestnych daniach, pretože boli medzičasom novelizované. Týka sa niektorých častí 

ustanovenia § 79, ďalej ustanovení § 80, § 81 a § 82 zákona o miestnych daniach.  

Z odôvodnenia protestu prokurátora ďalej vyplýva, že napadnuté VZN nemohlo nadobudnúť 

účinnosť 1.1.2017 s poukazom na ustanovenie § 1 ods. 1 VZN a rozhodovaciu prax 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nebude možné podľa jeho ustanovení postupovať ani 

v po roku 2017. Vychádzajúc z protestu prokurátora proti VZN, ktorým správca dane 

vyruboval poplatok na zdaňovacie obdobie 2017 i napriek VZN, ktoré nemohlo nadobudnúť 

účinnosť 1.1.2017 podľa zákona o miestnych daniach rozhodnutia, ktorými správca 

poplatku vyruboval poplatok na zdaňovacie obdobie 2017 zostávajú v platnosti, pokiaľ 

poplatník alebo poplatníci neuplatnia mimoriadne opravné prostriedky podľa zákona  

č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Občania podľa vlastného uváženia si teraz musia podľa zákona uplatniť mimoriadny opravný 

prostriedok v súlade so zákonom. 

 

Bod č.10 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

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

 

Starosta – oboznámil bližšie poslancov o zámere spoločnosti TOP profit s.r.o. vybudovať  

na parcele reg.č.5223/2 výrobnú halu pre produkciu potravín (príloha k zápisnici). 

Podľa vyjadrenia p.Pevalu sa jedná o výrobu zemiakových lupienkov, hotové jedlá 

v termoobaloch a studenú kuchyňu. Parcela je prvou nehnuteľnosťou za areálom 

Poľnohospodárskeho družstva a vlastníkmi sú p.Maršálek,p.Surman a p.Pevala. výmera 

uvedenej parcely je 2 300 m2. Spoločnosť TOP profit s.r.o. má záujem odkúpiť i dve susedné 

parcely parc.č.5223/3 p. Mažárová Slavomíra o výmere 794 m2 a parc.č.5223/4 p. Havalec Ján               

o výmere 881 m2. TOP profit s.r.o. potrebuje stanovisko obecného zastupiteľstva k realizácii 

uvedeného zámeru. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní nemá námietky k zámeru spoločnosti TOP profit s.r.o., 

vybudovať na parcele reg.č.5223/2  výrobnú halu pre produkciu potravín. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

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

Zdržal sa - 0      
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Informácia –  

 

° oznámenie o začatí územného konania o odstránení stavby p.E.Matláková ( Sú 53/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.Ing.M.Macúch (Sú 54/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – Mgr.J.Beňo ( Sú 55/2018) 

° žiadosť o súhlas s umiestnením stavby p.P.Mitanová, D.Gašpar ( Sú 57/2018) 

° ohlásenie výkopu p.E.Magálová (Sú 59/2018) 

 

 

Bod č.11 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 39. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:08 hod. 

 

Overovatelia: pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal 

 

 

 

 


