
Z Á P I S N I C A 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 26.06.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

 

Neprítomný: PhDr. Jana Chovancová (ospr.), Miroslav Melicher (ospr.),Mgr. Peter Kováč (ospr.)  

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 6. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

19.06.2019. 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 5.zasadnutia OZ 

3. Ospravedlnenie poslanca Mgr. P. Kováča zamestnancovi OcÚ Dolné Srnie  

p. R. Heliovi za výroky na 5.zasadnutí OZ 

4. Rokovací poriadok 

5. Odkúpenie pozemku – p. Rastislav Sýkora 

6. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2018  

8. Diskusia, rôzne 

9. Záver 

 

Starosta – zmena programu bod č. 3 presunúť na 7.zasadnutie OZ. Dávam hlasovať za návrh 

programu.  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.Moniku Behulovú 

 

Za overovateľov: pp.  

 

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. Katarína Kráľová  prečítala uznesenia z 5. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu. 

 

 

 

 



-2- 

 

Bod č.4 - Rokovací poriadok (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

pp.Ing. Z.Zahorová – vypracovala nový Rokovací poriadok. Poslala ho na pripomienkovanie. 

Pripomienky zaslala kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD..Niektoré pripomienky sú 

zapracované niektoré nie.  

kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD.- poznámky, pripomienky som zaslala všetkým, 

prepracovaný sa mi nedostal. Z tohto dôvodu neviem, ktoré pripomienky boli zapracované, 

a ktoré nie. Neviem či niekto z poslancov ešte pripomienkoval alebo sa vyjadrili. Snažila som 

sa ho upraviť do takej podoby, aby chránili aj prácu poslancov a na druhej strane aj prácu 

obecného úradu a starostu. 

Starosta navrhol, aby sa  všetky pripomienky zapracovali a na 7. zasadnutí OZ predložiť už 

k schváleniu Rokovací poriadok. 

 

Bod č. 5 - Odkúpenie pozemku – p. Rastislav Sýkora  (príloha k zápisnici) 

 

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

Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti  otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

pp.R.Hejbal – pokiaľ budú dodržané rozmery a v zmluve bude uvedené, že bude umožnený 

prejazd všetkým záchranárskym zložkám a prístup k susedným nehnuteľnostiam, je to obecný 

pozemok a obec musí zabezpečiť prejazd. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj časti pozemku parc.č.3462/16 a časti 

pozemku 541/1 vo vlastníctve obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/ m2  

p.Rastislavovi Sýkorovi a poveruje ho vypracovaním Geometrického plánu.  Dôvod hodný 

osobitného zreteľa, že uvedené pozemky sa nachádzajú priamo pred jeho pozemkom, rodinným 

domom a dlhodobo sú využívané ako prístup vlastníka k danej nehnuteľnosti.  

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.6 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 (príloha k zápisnici) 

 

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

Písomne poslanci Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 nepripomienkovali. 

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

na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019  (príloha k zápisnici).  

Starosta požiadal účtovníčku obce p.J.Blažkovú, aby bližšie informovala poslancov o zmene 

rozpočtu. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 
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Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní   

I. Berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2019 

rozpočtovým  opatrením č.3/2019 

a 

II. Konštatuje, že: 

Prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2019 rozpočtovým  opatrením 

č.3/2019 

a  

III.  Berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2019 rozpočtovým  opatrením č.3/2019 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.7 - Schválenie záverečného účtu za rok 2018 (príloha k zápisnici) 

 

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

Hlavný kontrolór obce Ing. K.Kráľová PhD.  predkladá písomné „Stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu Obce Dolné Srnie za rok 2018“ (príloha k zápisnici). 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu a požiadal o slovo p.J.Bažkovú  

p.J.Bažková - pp.Ing. Z. Zahorová poslala zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie  - 

stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Dolné Srnie za rok 2018 (príloha k zápisnici) 

a opýtala sa či sa chce vyjadriť k daným pripomienkam. 

pp.Ing. Z.Zahorová – dala som tam 3 body, ale chcela by som sa spýtať len na tretí bod – 

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov. 

kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD.- minulý rok sa museli presunúť do rezervného fondu 

finančné prostriedky čo neboli použité (nezaplatené FA) na MŠ. S audítorkou sme to preberali 

a dohodli sa, že presunuté finančné prostriedky použijeme v tomto roku na úhradu 

nezaplatených faktúr. V správe som síce neuviedla, ale dávam na zváženie poslancom 

finančnej komisii. Prostriedky z rezervného fondu sa zo zákona môžu použiť len na investičné 

aktivity, mimoriadne udalosti a nie na bežné výdavky. Na zváženie dávam vytvoriť osobitný 

fond rozvoja obce, kde by tieto finančné prostriedky boli. Niektoré obce takýto fond majú – 

fond rozvoja a investičných aktivít obce. Do rezervného fondu sa dáva 10% prebytku obce. 

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra  a stanovisko k Záverečnému účtu na rok 2018 

a 

schvaľuje 
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Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

a 

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na: 

- Kapitálové výdavky v roku 2019 vo výške 44 372,49 EUR (dobudovanie technickej 

infraštruktúry v obci Dolné Srnie, výstavba multifunkčného ihriska, zateplenie objektu 

MŠ, prístupová cesta, brána a oplotenie k multifunkčnému ihrisku (MŠ) 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 20 000,- EUR 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 

Neprítomný – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 8 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta-  

°  žiadosť o zmenu uznesenia č. 39/2019 zmena termínu festival Záhrada 23.- 24.augusta 2019 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

Zdržal sa – 0 

 

°  výzva autobusová zástavka – nestihli sme termín pre p. Ondrišáka člena stavebnej komisie, 

    ktorý do dnešného dňa nedal projekt. Všetko čo som obehal padlo. Je to škoda, pretože tým  

    pádom sme prišli o finančné prostriedky, ktoré obec mala možnosť získať, 

°  pretože pp.Mgr. P.Kováč  nevypracoval projekt k výzve Ministerstva vnútra SR –  

    zvyšovanie bezpečnosti – bezpečné prechody a ostatné veci - nestihli sme termín  

    a nevyužili sme možnosť podať žiadosť, 

°  hasičská zbrojnica –výzva - informácia, prečo sme nepodali žiadosť – podmienka bola mať  

    DHZ, 

° informácia o ozname, že na letné prázdniny (júl, august) hľadá obec brigádnikov nad 18 



   rokov pre verejné práce údržby obce. 

Starosta otvoril rozpravu 

pp.Ing. Z.Zahorová – chcem sa opýtať na uznesenie č.38/2019, kde som uvedená ako 

spracovateľ aj keď som to pripomienkovala, návrh som nedala a zápis so stretnutia nikto 

nevypracoval.  

p.M.Behulová – na základe záznamu zo stretnutia, v ktorom si uvedená ako zapisovateľka 

a všetku dokumentáciu si viedla i e-mailovú: komunikáciu s BTI, s.r.o., žiadali ste o spoločné 

stretnutie, návrhy na stretnutia. 

p.J.Blažková – a v e-maili: píšeš, požadovanú čiastočnú úhradu faktúry schválili poslanci OZ 

na stretnutí dňa 3.4.2019.  

pp.Ing. Z.Zahorová – p.T.Bohuš  BTI, s.r.o. ma kontaktoval, že to nemajú zaplatené a nikto 

s ním nekomunikuje. Napísala som mu, že síce sme to schváli, ale prečo sa to nezaplatilo 

neviem. 

p.M.Behulová – v zmluve majú , že po ukončení prác a prevzatí sa uhradí faktúra. 

pp.Ing. Z.Zahorová – tu je otázka na kontrolórku obce, že na stretnutí nepovedala o zmluve 

a je to proti zmluve, alebo máme dodatok k zmluve?  

kontrolórka obce Ing. K.Kráľová PhD.- na stretnutí ste sa dohodli, že nemáte nič proti tomu 

ak sa im čiastočne uhradí faktúra, aby sa im pokryli náklady. Zvyšok sa im vyplatí až  

po odstránení všetkých  nedostatkov na zateplení budovy. Stavebný dozor p.P.Palka  s tým 

súhlasil. Čiastočnú úhradu dostali už v roku 2018. Účtovne sa to nemôže uhradiť pokiaľ nie je 

uznesenie. 
Starosta – termín stretnutia, ktoré ste potom zrušili, pozvánku som potom nedostal. Vedel 

som  o stretnutí len od pp.PhDr. J.Chovancovej, ktorá sa ospravedlňovala, že nemôže prísť. 

Čakal som Vás na obecnom úrade a prišiel pp.Mgr. P.Kováč, ktorý povedal, že stretnutie bude 

asi pri škôlke. V poriadku, chcem však upozorniť na danú situáciu, stavba stále nie je 

prevzatá, MŠ je stále stavenisko a keby sa niečo stalo je problém. 

pp.Ing. Z.Zahorová – práve, preto mal by byť záznam z toho stretnutia. 

Starosta – stavebný denník mal tu stavebný dozor.  

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 9- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:  18.30  hod. 

 

Overovatelia: pp. 

 

 


