ZÁPISNICA
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 04.11.2020 (príloha CD)
Prítomní: pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena
Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,
uchádzač - Mgr. Radoslav Olašák
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 17. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na svojom zasadnutí dňa 28.10.2020.
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je uznášania
schopné.
Návrh programu:
1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Diskusia, rôzne
4. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.
.............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,
Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – 0
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.M.Behulovú.
Za overovateľov: pp. Ing. M.Skovajsa, D.Švacho
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,
Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – 0
Zdržal sa – 0
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu pp.R.Hejbal prečítal uznesenia z 16. zasadnutia OZ. Zápisnicu a uznesenia
poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali zápisnicu z 15.
zasadnutia.
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Bod č.3 – Voľba hlavného kontrolóra
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Zápisnicu z otvárania obálok k výberovému konaniu na voľby hlavného kontrolóra obce
Dolné Srnie bola poslancom zaslaná dňa 30.10.2020.
Starosta odovzdal slovo pp. Ing. Z.Zahorovej.
pp. Ing. Z.Zahorová - Obec Dolné Srnie v súlade s §18a ods.2 zákona Slovenskej Národnej
rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesenia
Obecného zastupiteľstva č. 94/2020 zo dňa 23.09.2020 vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie na deň 4.11.2020 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce /úväzok 3,75 hod týždenne/ musí spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady:
● ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
● osobné údaje kandidáta/ meno priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email,
telefónne číslo,
● výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/,
● overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov,
● profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
● písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
na rokovaní obecného zastupiteľstva.
3. Ďalšie predpoklady:
● min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva,
● občianska a morálna bezúhonnosť.
Znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone
práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona
o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce.
Užívateľské ovládanie počítača.
3. Spôsob doručenia prihlášky:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie odovzdajú osobne alebo
zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej:
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“
Uzávierka prihlášok je dňa 21. október 2020 do 15.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Srní.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a v termíne podá prihlášku
so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce
v súlade s §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a predpisov.
Deň nástupu do zamestnania: 05.11.2020
Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce
Pracovný úväzok: 3,75 hodiny týždenne (10% stanovenej pracovnej doby zamestnanca obce)

2

V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra
na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.
Komisia výberového konania na voľby hlavného kontrolóra - Ing. Miroslav Skovajsa, predseda
komisie k výberovému konaniu, pp. Monika Behulová, člen komisie, p.Jana Blažková, člen
komisie, Ing. Juraj Hamaj, starosta obce. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 30.10.2020
a do výberového konania sa prihlásili 2 uchádzači.
Výberová komisia skonštatovala, že uchádzač Mgr. Radoslav Olašák splňuje kvalifikačné
predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce.
Výberová komisia skonštatovala, že uchádzačka Ing. Alena Drobná, rod. Sulová nepredložila
všetky náležitosti písomnej prihlášky, čím nespĺňa predpoklad na zaradenie do voľby na výkon
funkcie hlavného kontrolóra obce. Zápisnica z otvárania obálok k výberovému konaniu
na voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie je prílohou k zápisnici.
Uchádzač Mgr. Radoslav Olašák vystúpil pred poslancami OZ, aby sa predstavil a oboznámil
prítomných najmä so svojimi pracovnými skúsenosťami a vedomosťami.
Volebná komisia v obsadení pp. Ing. Z.Zahorová, Mgr. A.Sapáková a Mgr. P.Kováč, zvolená
uznesením č.3/2018 zo dňa 05.12.2018 mala za úlohu dohliadať na priebeh volieb podľa zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu
správu o výsledku volieb. Volebná komisia potvrdzuje, že vo voľbe hlavného kontrolóra obce
jeden kandidát splnil kritériá a požiadavky stanovené obecným zastupiteľstvom a pri tajnej
voľbe – 6 poslancov súhlasilo a jeden poslanec/kyňa nesúhlasil/a.
Správa volebnej komisie z voľby hlavného kontrolóra obce zo dňa 04.11.2020
(príloha k zápisnici).
Starosta – prijaté uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní volí
Mgr. Radoslava Olašáka za hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie.
..............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Bod č. 3 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
° Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – p.D.Vašková a M.Vašek
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné
zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj pozemku parc.č.5634/2 o výmere 19 m2
vo vlastníctve obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/m2 manželom Martinovi
a Dáše Vaškovým a poveruje Ing. Juraja Hamaja, starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy,
v ktorej bude uvedená podmienka, že kupujúci uvedenú parcelu iba spevnia pre vjazd
k rodinnému domu a parcelu kupujúci neoplotia – nezastavajú, aby bol zachovaný prejazd
k ostatným autám.

...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce

3

Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,
Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – 0
Zdržal sa – 0
° Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Ing. F.Antal, Ing. E.Antalová
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom:.
Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné
zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj pozemku parc.č.242/11 o výmere 106 m2
vo vlastníctve obce v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/m2 manželom - Ing. František
Antal a Ing. Elena Antalová rod. Kovencová a poveruje Ing. Juraja Hamaja, starostu obce
vypracovaním kúpnej zmluvy.
..............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,
Ing. M.Skovajsa, Dušan Švacho, Ing. Z. Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – 0
Zdržal sa – 0
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
V diskusii vystúpili E.Magálová, E.Zelková
Bod č. 4 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 18. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Overovatelia: pp. Ing. M.Skovajsa, D.Švacho
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Ukončenie zasadnutia:17.45 hod.

