
Z Á P I S N I C A 

z 41. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 10.10.2018 (príloha CD) 

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

 

Neprítomní:pp. M.Hargaš (ospr.), 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 41. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

03.10.2018. 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 40.zasadnutia OZ 

3. Príkaz starostu na vykonanie inventúry 

4. Stavba bytového domu 

5. Zateplenie MŠ 

6. Žiadosť obce k výzve envirofondu k zabezpečeniu techniky (traktor+vlečka) 

7. Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obce 

8. Stretnutie seniorov 

9. Diskusia – rôzne 

10. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo, Ing.J.Hamaj, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová,  

Proti – 0 

Neprítomní – pp. M.Hargaš, Mgr. P.Kováč,  Mgr. F.Miklánek   

Zdržal sa – 0 

      

Starosta – vzhľadom na to, že  dnes mala prebehnúť Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné 

Srnie, na ktorú je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ  a v takom 

počte dnes nie sme, zvolávam mimoriadne 42. zasadnutie OZ dňa 15.10.2018 o 17.00 hod., 

kde bude hlavným bodom programu - Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie. 

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. J.Bušo, R.Hejbal  

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo, Ing.J.Hamaj, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová,  

Proti – 0 

Neprítomní – pp. M.Hargaš, Mgr. P.Kováč,  Mgr. F.Miklánek   

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

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 40. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č. 3 - Príkaz starostu na vykonanie inventúry 

 

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

 

Bod č. 4 - Stavba bytového domu 

 

Starosta informoval poslancov o postupe stavebných prác na výstavbe bytového domu b.j.12. 

 

Bod č. 5 - Zateplenie MŠ 

 

Starosta informoval poslancov o prácach na zateplení MŠ. Predpokladané dokončenie dňa 

20.11.2018. 

 

Bod č. 6 - Žiadosť obce k výzve envirofondu k zabezpečeniu techniky (traktor+vlečka) 
 

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

Starosta bližšie informoval poslancov o výzve envirofondu k zabezpečeniu techniky 

(traktor+vlečka) a zároveň požiadal pp. Ing. J.Hamaja o pomoc pri danej výzve. 

 

Bod č. 7 - Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obce 

 

Starosta oznámil poslancom, že podľa harmonogramu k voľbám do orgánov samosprávy obce 

má obec splnené k dnešnému dňu všetky úlohy. 

 

Bod č. 8 - Stretnutie seniorov 

 

Starosta oznámil poslancom, že dňa 26.10.2018 sa bude konať stretnutie seniorov 

v kultúrnom dome  a oboznámil ich s programom. Zároveň pozval všetkých poslancov  

na stretnutie so seniormi. 

 

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

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

° požiadal poslancov, aby podali žiadosti o finančné prostriedky na akcie a dotácie z rozpočtu 

  obce k vypracovaniu návrhu rozpočtu na rok 2019 do dňa 05.11.2018. 
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Informácia –  

° ohlásenie drobnej stavby – el. prípojka NN p.M.Roško (Sú 75/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oprava fasády budovy SEPS a.s. BA (Sú 76/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – výmena strešnej krytiny p.R.Sýkora (Sú 77/2018) 

° ohlásenie udržiavacích prác – budova zdravotníckeho a soc. zariadenia  

   - Obec Moravské Lieskové (Sú 78/2018) 

° oznámenie o začatí kolaudačného konania  súp.č.8 (Sú 79/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – výmena strešnej krytiny p.A.Margetin (Sú 80/2018) 

° žiadosť o vyjadrenie k PD – stavba „I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 

   (Sú 81/2018) 

° žiadosť o vyjadrenie k pozemkom p.I.Malíčková (Sú 82/2018) 

° potvrdenie o veku stavby – p.M.Zelko (Sú 83/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oplotenie – F.Antal (Sú 84/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – prístrešok p.F.Antal (Sú 85/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – prístrešok p.F.Antal (Sú 86/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oplotenie – F.Antal (Sú 87/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – oplotenie – F.Antal (Sú 88/2018) 

° potvrdenie o veku stavby – p.R.Eľko (Sú 89/2018) 

° žiadosť o povolenie MZZO – p.P.Mačanga (Sú 90/2018) 

° ohlásenie drobnej stavby – plechová garáž p.K.Kliešková (Sú 91/2018) 

 

Bod č.10- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 41. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:17:27 hod. 

 

Overovatelia: pp. J.Bušo, R.Hejbal  


