
Z Á P I S N I C A 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 28.08.2019 (príloha CD) 

Prítomní:pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč (skorší odchod)  

Miroslav Melicher (neskorší príchod ), Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

 

Neprítomný:pp. Mgr. Alena Sapáková (ospr.) 

 

Kontrolórka obce: Ing. K.Kráľová, PhD.(ospr.)  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 7. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

21.08.2019. 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 6.zasadnutia OZ 

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

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

4. Dotácia „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie“ – čelný nakladač 

5. Odstránenie stavby „rodinný dom“ súp.č. 55 

6. Multifunkčné ihrisko – zmluva o poskytnutí dotácie – informácia 

7. Hasičská zbrojnica – informácia 

8. Nájomné byty - informácia 

9. Rozpočtové opatrenie č.4/2019  

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

11. Diskusia, rôzne 

12. Záver 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.  

 

Hlasovanie: 

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

       Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný –pp.Mgr. A.Sapáková, Miroslav Melicher,   

Zdržal sa – 0 

 

Vedením zápisnice určil starosta pracovníčku obce p.Moniku Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. R.Hejbal, D.Švacho 
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

p.M. Behulová  prečítala uznesenia z 6. zasadnutia OZ. Zápisnicu a uznesenia poslanci dostali 

na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali zápisnicu. 

 

Starosta privítal na zasadnutí p. Daniela Krajča a vyzval ho k prezentácii zámeru 

individuálnej výstavby RD „Horné Mlyny“. 

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

 

Bod č. 3 - Ospravedlnenie poslanca Mgr. P. Kováča zamestnancovi OcÚ Dolné Srnie  

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

 

Starosta odovzdal slovo pp.Mgr. P.Kováčovi. 

pp.Mgr. P.Kováč – skôr to beriem ako správne vysvetlenie ako ospravedlnenie. S p. R.Heliom 

som sa osobne rozprával a vysvetlil som si to s ním, týmto vyjadrujem svoje stanovisko. 

 

Bod č. 4 - Dotácia „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie“ – čelný 

nakladač 

 

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

Starosta bližšie informoval poslancov o dotácií. 

 

Bod č. 5 - Odstránenie stavby „rodinný dom“ súp.č. 55 

 

Informácia. 

Starosta vyjadril sklamanie z člena  komisie stavebnej a pre rozvoj, ktorý nesplnil sľub 

vypracovania projektu autobusovej zástavky, prešvihli sme termín výzvy k podaniu žiadosti.   

 

Bod č. 6 - Multifunkčné ihrisko – zmluva o poskytnutí dotácie – informácia 

 

Starosta bližšie informoval poslancov o dotácií a zmluve.  

 

Bod č. 7 - Hasičská zbrojnica  

 

– informácia 

 

Bod č. 8 - Nájomné byty – informácia  

 

Starosta bližšie informoval poslancov o vydanom kolaudačnom rozhodnutí nájomných bytov 

b.j.12 a ďalšom postupe. 

 

Bod č. 9 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 (príloha k zápisnici) 

 

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

Písomne poslanci Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 nepripomienkovali. 

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

na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019  (príloha k zápisnici).  
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Starosta požiadal účtovníčku obce p.J.Blažkovú, aby bližšie informovala poslancov o zmene 

rozpočtu. 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu. 

Poslanci nesúhlasili s navýšením položky bežné výdavky - 637 027 – odmeny mimo 

pracovného pomeru vo výške 3 000,-€. 

 

pp. Ing. Z.Zahorová -  navrhuje prijať uznesenie v tomto znení Zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.4/2019 s výnimkou položky bežné výdavky - 637 027 – odmeny mimo 

pracovného pomeru vo výške 3 000,-€. 

 

Starosta -  dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.4/2019 s výnimkou položky bežné výdavky - 637 027 – odmeny mimo pracovného pomeru 

vo výške 3 000,-€. 

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 

 

Hlasovanie: 

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

Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný –pp.Mgr. A.Sapáková,   

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 10 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 (príloha k zápisnici) 

 

Vzhľadom na neprítomnosť kontrolórky obce Ing. K.Kráľovej PhDr. sa tento bod programu 

presúva na najbližšie zasadnutie. 

 

Bod č. 11 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta vyzval predsedu ŠK I. Hargaša, aby predniesol žiadosť. 

p.I.Hargaš - Športový klub Dolné Srnie v žiada Obec Dolné Srnie o poskytnutie finančného 

príspevku  v sume 3 500,-€ na automatický zavlažovací systém futbalového ihriska, ktorý je  

vo vlastníctve obce (príloha k zápisnici).  

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

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v sume 

3 500,-€ na automatický zavlažovací systém futbalového ihriska, ktorý je vo vlastníctve obce.  

 

 

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

        Ing. Juraj Hamaj 

           starosta obce 
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Hlasovanie: 

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

Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti - 0 

Neprítomný –pp.Mgr. A.Sapáková,   

Zdržal sa – 0 

 

Starosta- chcem sa poďakovať v úvodzovkách aktivistom, ktorí sa zapojili do kolaudácií 

bytovky (zámer, aby sa bytovka sa neskolaudovala) a ďalším, ktorí ma opísali - napísali  

na Úrad vlády SR za to, že zabezpečujem multifunkčné ihrisko a nebudem to rozoberať  

do detailov, ale je to smutné zmýšľanie niektorých občanov. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

V rámci diskusie vystúpili pp. Mgr. P.Kováč, PhDr. J.Chovancová, M.Melicher. 

 

Bod č. 9- Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:  18:40  hod. 

 

Overovatelia: pp. R.Hejbal, D.Švacho 

 

 


