
Z Á P I S N I C A 

z 40. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 28.08.2018 (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  

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 40. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

22.08.2018. 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 39.zasadnutia OZ 

3. Vyhlásenie konkurzu na funkciu hlavný kontrolór obce 

4. Rozpočtové opatrenie č.4/2018 

5. Zateplenie MŠ – výsledok verejnej súťaže 

6. Zahájenie výstavby Bytového domu b.j.12 

7. Harmonogram volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

8. Žiadosť pani E.Magálovej o úhradu nákladov na hydroizoláciu RD 

9. Diskusia – rôzne 

10. 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. M.Hargaš, R.Hejbal 

 

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. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 39. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č. 3 - Vyhlásenie konkurzu na funkciu hlavný kontrolór obce 

 

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

Starosta - v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolné 

Srnie na deň 10.10.2018. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:  

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce: - Minimálne 

ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.  

2. Náležitosti prihlášky: - Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, 

telefónne číslo. - Výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/.  

- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - Profesijný životopis, prehľad 

doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia. - Písomný súhlas so spracovaním osobných 

údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva.  

3. Ďalšie predpoklady: - Prax vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, 

ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva.  

- Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia 

obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej 

kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych 

predpisov. - Užívateľské ovládanie počítača - Občianska a morálna bezúhonnosť.  

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie zašle poštou alebo osobne doručí 

svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra“- 

NEOTVÁRAŤ na adresu: Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie  

do 26.09.2018 do 15:00 hod. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného 

úradu v Dolnom Srní. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie  

a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu 

hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších zmien a predpisov. Deň nástupu do zamestnania: 23.11.2018. Funkčné 

obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce Pracovný úväzok: 3,75 hodiny týždenne (10 % 

stanovenej pracovnej doby zamestnanca obce) V prípade záujmu má každý kandidát právo  

v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného 

zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.  

Výberová komisia: pp.Ing. J.Hamaj, R. Hejbal a p.J.Blažková. 

 

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

v Dolnom Srní vyhlasuje voľby na hlavného kontrolóra Obce Dolné Srnie na deň 10.10.2018 

v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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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. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2018 (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta -   
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2018 

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

na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2018  (príloha k zápisnici)    

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2018 a č. 3/2018 schvaľuje Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 

 

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. 5 - Zateplenie MŠ – výsledok verejnej súťaže (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informoval poslancov o výsledku verejnej súťaže. Na výzvu sa uchádzači 

prihlasovali prostredníctvom portálu TENDERnet. Víťazná ponuka po ukončení zákazky 

firma BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, Bytča. 

Obchodné meno:  BTI s.r.o. 

Sídlo:   Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča      

Štatutárny orgán:  Tomáš Bohuš      

IČO:   47619503        

IČ DPH:  SK 2024041558 

Zapísaný:  OR Okresného súdu Žilina,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  61755/L 

Výsledná cena 74 275,43 €. Ukončenie zákazky 15.10.2018. 

 

Bod č. 6 - Zahájenie výstavby Bytového domu b.j.12 

 

Starosta oboznámil poslancov o zahájení výstavby bytového domu b.j.12. 

Stavebný dozor  pre výstavbu bytového domu b.j.12. - Ing. Peter Palka firma PPR z Nového 

Mesta nad Váhom v sume 350,-€/+ DPH = 420 €/mesačne. 

 

Bod č. 7 - Harmonogram volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

                (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:. Informácia. 
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Bod č. 8 - Žiadosť pani E.Magálovej o úhradu nákladov na hydroizoláciu RD  

               (príloha k zápisnici) 

   

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

Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti pani E.Magálovej o finančný príspevok. 

Na zasadnutí OZ bola prítomná aj p.E.Magálová, ktorá sa vyjadrila k svojej žiadosti na výkop 

a hydroizoláciu základov a muriva RD.  

pp. M.Hargaš – podľa zákona musí mať každý RD pri kolaudačnom konaní odvod dažďovej 

vody na svojom pozemku (trativod). 

Starosta – pre posúdenie požiadal o kópiu rozborov a výsledku z posudku. Uzatvoril tento 

bod programu návrhom, že sa spraví obhliadka uvedenej lokality. Tvrdenie, že na príčine 

vlhnutia RD  je obec, alebo jej rozhodnutia je v tejto chvíli odvážne tvrdenie. 

Pri prejednávaní daného bodu programu sa viedla diskusia, ktorej sa zúčastnili prítomní 

občania Mgr. M.Huličiak, p.M. Melicher.  

 

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

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

° čistenie potoka v lokalite Žabinec – začali pracovníci  z Povodia Váhu – Piešťany. 

Vzhľadom k tomu, že most je v havarijnom stave, hľadám stavebného inžiniera  

so špecializáciou mosty, alebo cestné diela, ktorý nám spraví projekt na vybudovanie mostu. 

Informácia –  

° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním p.R.Bielik  (Sú 61/2018) 

° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k PD p.A.Margetin (Sú 62/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – el. prípojka NN p.A.Margetin (Sú 63/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oprava a zmena oplotenia p.Hrabčák (Sú 64/2018) 

° oznámenie o začatí stavebného konania „Prestavba budovy ZK na komunitné centrum  

   v obci Moravské Lieskové“ 

° ohlásenie drobnej stavby – výmena strešnej krytiny p.Š.Margetin (Sú 67/2018) 

° potvrdenie o veku stavby – p.M.Hátriková (Sú 70/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – prípojka NN „Zberný dvor na separáciu odpadu“  

   - Obec Moravské Lieskové 

° žiadosť o povolenie MZZO – p.P.Gašparová, D.Gašpar (Sú 72/2018) 

° žiadosť o povolenie studne - p.P.Gašparová, D.Gašpar (Sú 73/2018) 

° žiadosť o vydanie potvrdenia k pozemku – JUDr.I.Šteiner, PhD. 

 

Bod č.10- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 40. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 18:20 hod. 

 

Overovatelia: pp. M.Hargaš, R.Hejbal 


