
Z Á P I S N I C A 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 22.05.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher  

                     (neskorší príchod), Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 5. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

15.05.2019. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. 

Zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

1. Kontrola plnenia uznesení z 4.zasadnutia OZ 

2. Vývoz odpadu Tech.služby Stará Turá 

3. Úprava rozpočtu – MŠ, zlepšenie tech. štruktúry – traktor, príves, radlica 

4. Žiadosť – súhlasné stanovisko p.Slávko Pevala 

5. Žiadosť - p. Jaroslav Sulo s manželkou – odpredaj obecného pozemku 

6. Informácia – Hulínovec – autobusová zástavka, obecné chodníky 

7. Hasičská zbrojnica 

8. Zvýšenie bezpečnosti 

9. Ponuka pani Feltovej – dom+pozemok po neb. Juricovi cena 18 700,-€ 

10. Diskusia, rôzne 

11. Záver 

Starosta návrh na doplnenie programu..... 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.Moniku Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – Miroslav Melicher,  

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

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová  prečítala uznesenia z 4. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

Bod č.3 - Vývoz odpadu Tech.služby Stará Turá 

 

Starosta informoval poslancov o podpísaní Dodatku k zmluve – vývoz odpadu Technické 

služby Stará Turá dňa 1.5.2019 a o rokovaní starostov Podjavorinského regiónu o úprave cien. 

 

Bod č.4 - Úprava rozpočtu – MŠ, zlepšenie tech. štruktúry – traktor, príves, radlica 

                (príloha k zápisnici) 

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

Písomne poslanci Rozpočtové opatrenie č.2/2019 nepripomienkovali. 

Starosta informoval poslancov o dotácií 37 000,-€, ktorú sme dostali na multifunkčné ihrisko 

a vyzval účtovníčku obce p. Janu Blažkovú, aby informovala  o zmenách rozpočtu. 

p.Jana Blažková – poslancom vysvetlila položky, ktorých sa zmena rozpočtu týka.   

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

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

na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2/2019  (príloha k zápisnici).    

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.2/2019 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.5 - Žiadosť – súhlasné stanovisko p.Slávko Pevala (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta informoval poslancov o žiadosti p.Slávka Pevalu o vybudovaní krematória na území 

našej obce, ktorá stavbou a technológiou vyhovuje legislatíve životného prostredia.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní neschvaľuje žiadosť o súhlasné stanovisko p.Slávko 

Pevala 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Hlasovanie: 

 

Za – pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti - 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 6 - Žiadosť - p. Jaroslav Sulo s manželkou – odpredaj obecného pozemku 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti p. Jaroslava Sulu s manželkou o odkúpení 

obecného pozemku. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní neschvaľuje žiadosť - p. Jaroslava Sulu s manželkou  

o odpredaji obecného pozemku 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č. 7 - Informácia – Hulínovec – autobusová zástavka, obecné chodníky 

 

Starosta bližšie informoval o zmene postupu pri žiadosti o odstránení stavby z dôvodu, že 

časť stavby je postavená na štátnom pozemku a o novej výzve podpredsedu vlády p.Rašiho 

možnosť čerpania dotácie do výšky 50 000,-€. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja 

vybavovaním  

 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – Mgr. Alena Sapáková. 
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Bod č. 8 - Hasičská zbrojnica 

 

Starosta informoval poslancov bližšie o výzve Ministerstva vnútra možnosť získania dotácie  

od 5 000,- € do 30 000,-€. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Juraja Hamaja podaním 

výzvy Ministerstva vnútra 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9 - Zvýšenie bezpečnosti 

 

Starosta informoval o výzve Ministerstva vnútra a požiadal pp. Mgr. Petra Kováča  

o vypracovanie projektu k výzve – návrh. 

Mgr. P.Kováč – či to nie je zbytočné. Pripomienkoval som opravu zábradlia pri súp.č.150. 

Starosta – som dohodnutý s p.M.Košinárom na zábradlí, aby bolo demontovateľné. Bol som 

teraz dohodnutý s Povodím Váhu - prišla pojazdná dielňa privariť zábradlie, zábradlie zmizlo. 

Mgr. P.Kováč – zábradlie má p.R.Helia doma, bral ho na traktore, učiteľky zo škôlky mi to 

hovorili. A teraz sa máme baviť o bezpečnosti. A 5 mesiacov niečo navrhujeme, riešime. 

Chcem vedieť termín opravy zábradlia. 

Starosta – spojím sa s p.M. Košinárom a porozprávam sa s ním. 

Mgr. P.Kováč – on ho bude vyrábať za 2 000,-€ a p. R. Helia ho má doma. 

Starosta – opýtam sa zajtra p.R.Heliu.  

 

Bod č. 10 - Ponuka pani Feltovej – dom+pozemok po neb. Juricovi cena 18 700,-€ 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o ponuke pani Feltovej a otvoril rozpravu k danému 

bodu programu. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní neschvaľuje ponuku pani Feltovej – dom+pozemok  

po neb. Juricovi za  cena 18 700,-€. 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  
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Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

 

° Dolnosrnianske noviny p. Mgr. R.Geržová oznámila, že odstupuje z redakčnej rady  

   a starosta poprosil pp. PhDr. J.Chovancovú, aby sa ujala vydávania novín a redakčnej rady. 

   pp. PhDr. J.Chovancová ponuku odmietla. Dať ponuku občanom. 

Starosta vyzval pp. PhDr. J.Chovancová, aby oboznámila prítomných s návrhom názvu ulíc. 

pp.PhDr. J.Chovancová – podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom: 

a zároveň bližšie informovala z čoho vychádzali pri vzniku názvu jednotlivých ciest 

a verejných priestranstiev. Návrh dať na pripomienkovanie do vývesky a následne ich 

zapracovať do pripravovaného návrhu VZN. 

° poďakovanie pp.R.Hejbalovi, PhDr. J.Chovancovej, D.Švachovi, kontrolórke  

   Ing. K.Kráľovej PhD. a zamestnancom OcÚ pri Stavaní mája, 

° vzhľadom k zmene situácii pri kúpe pozemku pp.. Ing. Z.Zahorovej pri prijatí uznesenia je  

   potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  schvaľuje predaj pozemku parc.č.609 a 583/7  

vo vlastníctve obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/ m2  manželom Vilém  

a Ing. Zuzane Zahorovým a poveruje Ing. Miroslava Skovajsu starostu obce vypracovaním 

kúpnej zmluvy. Dôvod hodný osobitného zreteľa, že 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. Uznesenie prevodu 

bolo schválené podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona o majetku obcí  a týmto uznesením ruší 

uznesenie č. 191/2018 zo dňa 27.06.2018.  
 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Starosta požiadal pp.Ing. Z.Zahorovú, aby sa opýtala bývalého starostu Ing. M.Skovajsom, 

kto to podpísal. 

° informácia nové bytovky 
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pp. Ing. Zuzana Záhorová – žiadosť o stanovisko o usporiadaní hudobného festivalu Záhrada 

v Dolnom Srní (príloha k zápisnici). Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali  

e-mailom: a otvorila rozpravu k danému bodu programu. 

 pp. Ing. Zuzana Záhorová – návrh na prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní súhlasí s usporiadaním Festivalu Záhrada v termíne 21. a 22. 

júna 2019 a so zapožičaním priestorov, pivných setov a bielych stanov (prístreškov)  

za podmienok: 

-  s usporiadateľmi bude riadne obcou spísaná a obomi stranami podpísaná Zmluva 

o nájme/zapožičaní priestorov a obecného majetku 

-  prenájom, resp. zapožičanie priestorov a obecného majetku bude bezplatné, usporiadateľ 

uhradí Športovému klubu len čiastku za spotrebu elektrickej energie 

-  obcou určený pracovník odovzdá priestory a obecný majetok usporiadateľom, odpíše stav 

elektromeru, toto odovzdanie potvrdia obaja písomne 

-  obcou určený pracovník prevezme po skončení akcie priestory a obecný majetok  

  od usporiadateľa a tento riadne skontroluje, odpíše stav elektromeru, toto prevzatie potvrdia 

obaja písomne 

-  usporiadateľ sa zaväzuje dať do poriadku a upratať priestory po skončení akcie a odovzdať 

priestory a obecný majetok v stave, v akom ho od obce prevzal 
 

Dôvodová správa:  
V mesiaci apríl 2019 bol poslancom doručený „Infoleták“ o konaní Festivalu Záhrada v Dolnom Srní. 

V 19. týždni 2019 p. Filip Miklánek žiadal o povolenie konania Festivalu Záhrada na futbalovom ihrisku 

v Dolnom Srní v termíne 21. a 22. júna 2019.  

Aby nevznikli nedorozumenia a zbytočné možné konflikty s uvedením priestorov do stavu pôvodného 

(odpadky na ihrisku, poškodený obecný majetok) a ďalšie, navrhujem, aby Obecné zastupiteľstvo 

odsúhlasilo  

 usporiadanie Festivalu Záhrada za vopred stanovených podmienok, a to uzatvorenie Zmluvy 

o nájme/zapožičaní priestorov a obecného majetku, kde bude uvedené, ktoré priestory obec poskytne, 

aký obecný majetok bude zapožičaný, menovite ktorý pracovník obce bude priestory odovzdávať a po 

skončení festivalu preberať a tento pracovník obce bude za stav prevzatých priestorov a obecného 

majetku zodpovedať (v prípade škody má  usporiadateľ povinnosť túto škodu nahradiť) 

 prenájom, resp. zapožičanie priestorov a obecného majetku bude bezplatné s tým, že usporiadateľ 

uhradí len čiastku za spotrebu elektrickej energie 

Pripomienky: 

- s usporiadateľmi bude podpísaná Zmluva o zabezpečení verejného kultúrneho 

podujatia č.1/2019 - v zmysle predchádzajúcich ročníkov, 

- Obec Dolné Srnie má podpísanú nájomnú zmluvu so ŠK o nájme priestorov 

a obecného majetku  – prevzatie a odovzdanie priestorov si z tohto dôvodu musia 

dohodnúť a odpis stavu elektromeru so ŠK – p.I.Hargašom 

Uznesenie - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní súhlasí s usporiadaním festivalu 

ZÁHRADA 3. ročník 21. a 22. jún 2019 

 

 

............................................... 

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, 

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  
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Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

° informácia Charitatívna cyklojazda ,,Na bicykli daťom pre život 2019“-prechod našou  

  obcou  dňa 21.6-2019 

pp.PhDr. J.Chovancová – informácia o projektoch ZSE príspevok od 500 € do 1000 € 

a druhý projekt nadácia Orange možnosť získať 3 000 €. Pozvala prítomných na deň detí dňa 

8.6.2019. 

° sťažnosť na p. Ing. Ľ.Ferancová – zrezanie orecha (chýba fotodokumentácia) p.D.Vaškovej 

(OcU-DS- 130/2019) 

Starosta – sťažnosť nespĺňa náležitosti. Bol som sa tam osobne pozrieť a hlavne by to mali 

riešiť slušnou cestou, na všetko musí byť legislatívny postup a vysvetlil som to aj 

p.Ľ.Sapákovi. Je smutné, keď si niekto rieši svoje súkromné spory cez obecný úrad.  

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová  - spravila som kontrolu komisií: 

- máme 6 komisií – štatúty je potrebné opraviť a doplniť, schváliť štatúty aj členov 

komisií, členovia komisií  podpísať mlčanlivosti a ochrana osobných údajov 

(zabezpečiť predsedovia komisií), 

- nie je schválený štatút obce – potrebné aktualizovať, 

- Rokovací poriadok – poslala pp.Ing. Z.Záhorová, dňa 6.2.2019 upravený zaslaný 

starostom písomne neboli dané žiadne pripomienky,  

- Zásady odmeňovania poslancov – nemáte vypracované ani schválené 

- plat starostu – pripraviť uznesenie,  

- kronika – povinnosť zo zákona viesť – nájsť niekoho kto by ju viedol, 

- Prevádzkový poriadok KD – máme vypracovaný je potrebné len v niečom upraviť – 

dotiahnuť a schváliť, nájsť pracovníka, ktorý by sa o KD staral, 

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Srnie – vypracovať 

a schváliť, 

- prebehli inventarizácie – máme zoznam prebytočného majetku, musí zasadnúť 

likvidačná komisia – potrebné doriešiť, 

- na budúcom zasadnutí budeme schvaľovať Záverečný účet 2018 – audítorka vytkne 

042 – obstarávanie majetku – vysoké sumy, ktoré boli finančné prostriedky 

investované do projektov z minulosti, je to majetok obce, musí o tom rozhodnúť 

zastupiteľstvo spôsob ako to zlikvidovať-nedajú sa použiť, 

- VZN – podklady poslanci dostali na predchádzajúcom zasadnutí. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 10- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:18:49 hod. 

 

Overovatelia: pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč 


