ZÁPISNICA
z 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 21.11.2018 (príloha CD)
Prítomní:pp. M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Neprítomní:pp. J.Bušo (ospr.), Ing.J.Hamaj (ospr.), Mgr.F.Miklánek (neospr.)
Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 43. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa
14.11.2018. 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 42.zasadnutia OZ
3. Výpoveď zo zmluvy - organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
4. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 – environmentálny
fond - 56 886,- € (traktor + vlečka)
5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Srnie na roky 2019-2028
6. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie 10.11.2018
7. Návrh rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2019
8. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
9. Mikulášsky večierok 2018
10. Diskusia, rôzne
11. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za - pp. M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo (ospr.), Ing.J.Hamaj (ospr.), Mgr.F.Miklánek (neospr.)
Zdržal sa - 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
Za overovateľov: pp. PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Hlasovanie:
Za - pp. M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo (ospr.), Ing.J.Hamaj (ospr.), Mgr.F.Miklánek (neospr.)
Zdržal sa - 0
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Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 41. a 42. zasadnutia OZ. Zápisnicu
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu.
Bod č.3 - Výpoveď zo zmluvy - organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
Starosta informoval poslancov o výpovedi zo zmluvy.
Bod č.4 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 – environmentálny
fond - 56 886,- € (traktor + vlečka) (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta informoval poslancov o prevzatí Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2019 – environmentálny fond dňa 31.10.2018.
Bod č.5 - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Srnie na roky 2019-2028
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta požiadal poslancov či majú pripomienky PHSR na roky 2019-2028, ktoré bude
potrebné doplniť. Termín do dňa 27.11.2018.
Bod č.6 - Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie 10.11.2018
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Dolné
Srnie 10.11.2018.
Bod č.7 - Návrh rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2019 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Schválenie Rozpočtu na rok 2019 zostáva na novozvolenom OZ, ktoré si zapracuje prípadné
pripomienky a návrhy.
Bod č.8 - Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
Starosta oznámil poslancom, že Ustanovujúce zasadnutie OZ zvoláva dňa 5.12.2018
o 17.00 hod. v kultúrnom dome. Na príprave zasadnutia sa budú podieľať novozvolený
starosta, poslanci, kontrolórka obce, zamestnanci OÚ a predsedkyňa volebnej komisie dňa
26.11.2018 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ.
Bod č.9 - Mikulášsky večierok 2018
Informácia.
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Rôzne –
Starosta° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici),
° žiadosť o pridelenie nájomného bytu b.j.24 MEDLIN p.Kataríne Margetiakovej
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje pridelenie nájomného bytu b.j.24 MEDLIN vchod č.1 byt č.4 pani
Kataríne Margetiakovej a poveruje Ing. Miroslava Skovajsu starostu obce podpísaním
nájomnej zmluvy
Hlasovanie:
Za - pp. M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo (ospr.), Ing.J.Hamaj (ospr.), Mgr.F.Miklánek (neospr.)
Zdržal sa - 0
Informácia –
° ohlásenie drobnej stavby – hospodárska budova (miestnosť na náradie) p.J.Bušo (Sú 92/2018)
° ohlásenie drobnej stavby – garáž (prefabrikát) p.J.Bušo (Sú 93/2018)
° ohlásenie drobnej stavby – prístrešok p.J.Bušo (Sú 94/2018)
° stavebné povolenie p.D. Gašpar a P. Gašparová (Sú 95/2018)
° kolaudačné rozhodnutie p.J.Chlapík a S.Chlapíková (Sú 96/2018)
° ohlásenie drobnej stavby – osadenie žumpy p. Ing.G.Trchalová (Sú 97/2018)
° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k PD stavby p. Mgr.P.Oleš a MUDr.M.Olešová
(Sú 99/2018)
° žiadosť o povolenie MZZO – p. Mgr.P.Oleš a MUDr.M.Olešová (Sú 100/2018)
° overenie pasportu stavby a potvrdenie o existencii drobnej stavby p.M.Sýkora
(Sú 101,102,103/2018)
° ohlásenie drobnej stavby – plechová garáž p.M.Košinár a Ing. J.Košinárová (Sú 105/2018)
° ohlásenie udržiavacích prác – p.A.Popelková (Sú 106/2018)
° ohlásenie drobnej stavby – záhradný prístrešok p.J.Poláček (Sú 107/2018)
° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska p.M.Marták a J.Martáková (Sú 108/2018)
Bod č.11- Záver
Ukončenie mandátu súčasného starostu a obecného zastupiteľstva.
Starosta poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa rozhodli už nekandidovať a zaželal im veľa
osobných i pracovných úspechov za vykonanú prácu a spoluprácu počas celého volebného
obdobia pre blaho obce. Poslancom, ktorí budú pokračovať aj v nasledujúcom volebnom
období požiadal, aby pomáhali novozvolenému starostovi v úlohách čo najlepšie v prospech
a záujmu obce. Pri tvorbe VZN, ich úpravách je potrebné, aby spolupracovali všetci poslanci
a ukončil 43. zasadnutie OZ v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.

Ukončenie zasadnutia: 17:32 hod.

Overovatelia: pp. PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč

