
Z Á P I S N I C A 
z 15. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 27.01.2016 (príloha CD) 
 

Prítomní: pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, 
                Mgr. F.Miklánek       
Neprítomní: pp.J.Bušo (ospr.) 
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová  
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
 
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 15. zasadnutí OZ Dolné Srnie 
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 20.01.2016. 
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je 
uznášania schopné. 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba  overovateľov 
2. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ 
3. Investičná akcia - kultúrny dom 
4. Investičná akcia - cesta Žabinec 
5. Investičná akcia – nájomné byty INNOVIA 
6. Investičná akcia – zberný dvor 
7. Voľby do NR SR – 5. marca 2016  
8. Inventúra 2015 
9. Majetkové priznanie starostu 
10. Rôzne, diskusia 
11. Záver  

 
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  
 
Hlasovanie: 
Za –pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 
Proti – 0 
Neprítomný – pp. Mgr. P.Kováč , Mgr. F.Miklánek 
Zdržal sa – 0 
 
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 
 
Za overovateľov:pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal  
 
Hlasovanie: 
Za –pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 
Proti – 0 
Neprítomný – pp. Mgr. P.Kováč , Mgr. F.Miklánek 
Zdržal sa – 0 
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 14. zasadnutia OZ.  Zápisnicu 
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 
zápisnicu. 

 
Bod č. 3 - Investičná akcia - kultúrny dom (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 
Starosta informoval poslancov o investičnej akcii – kultúrny dom. 
Dotácia na zníženie energetickej náročnosti budov 
Kód výzvy: OPKZP – PO4 –SC431-2015-6 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Výška príspevku: 100 000 € 
Spolufinancovanie: 5 000 € 
Uzávierka: 15.03.2016 
Oprávnená aktivita: 
Zlepšovanie tepelno-technických vlastností budovy kultúrneho domu. 
Podmienky:  

1. Vyhlásené verejné obstarávanie 
2. Úspora na vykurovaní min. 30% 
3. Posudok vplyvov na životné prostredie 
4. Realizácia nesmie presiahnuť 24 mesiacov 

K 26.1.2016 máme zabezpečené: 
1. Projektovú dokumentáciu 
2. Povolenie k realizácii drobnej stavby 
3. Tepelno-technický posudok – projektové energetické hodnotenie do 31.1.2016 

Je potrebné zabezpečiť: 
1. Spracovať  žiadosť spolu s prílohami 
2. Vyhlásiť verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej burzy 
3. Podať žiadosť do 10.3.2016 

 
Bod č. 4 - Investičná akcia - cesta Žabinec (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 
Starosta informoval poslancov o dotácii na výstavbu miestnej komunikácie. 
Číslo výzvy: 13/PRV/2015 
Pre opatrenie : č.7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 
Fond: Poľnohospodárska platobná agentúra 
Výška príspevku: 80 000 € 
Spolufinancovanie: 4 000 € 
Oprávnená aktivita: 
Prepojenie znevýhodnenej vidieckej oblasti extravilán s intravilánom obce 
Podmienky: 

1. Súlad s plánom rozvoja obce 
2. Finančná spoluúčasť s predložením relevantnej zmluvy 
3. Schválené verejné obstarávanie 

Obec zabezpečuje: 
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1. Projektovú dokumentáciu do 31.1.2016 
2. Geodetické zameranie 17.1.2016 
3. Geodetický prieskum 22.1.2016 
4. Spracovanie žiadosti o dotáciu 
5. Verejná súťaž na dodávateľa 

 
Bod č. 5 - Investičná akcia – nájomné byty INNOVIA (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 
Starosta informoval poslancov uskutočnenom stavebnom konaní, ktoré sa konalo dňa 
26.1.2016 sa v miestnosti zasadačky OÚ  k výstavbe nájomného bytového domu b.j.  
na pozemku obce (panská záhrada). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné zo strany 
obce súhlas s povolením na inštalovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia jednotlivých 
bytov nájomného bytového domu. Za SÚS stavebné povolenie vybavuje pre našu obec  
Ing. Čechová. Predpoklad vydania stavebného rozhodnutia do 10.2.2016. Náležitosti potrebné 
k získaniu finančných prostriedkov so ŠFRB zabezpečuje spoločnosť INNOVIA. 
 
Bod č. 6 - Investičná akcia – zberný dvor (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:. 
Starosta informoval poslancov o investičnej akcii – zberný dvor. 
Úprava dvora na parcele č. 30 pre uloženie kontajnerov na zber železného šrotu a drobného 
stavebného odpadu o výmere 355 m2 
Číslo výzvy: 12/PRV/2015 podopatrenie 7.4 Aktivita 3 
Fond: Environmentálny fond 
Oprávnená aktivita: zvyšovanie kvality života obyvateľov – investícia spojená                                   
so zamedzením vzniku divokých skládok 
Výška príspevku: 50 000 € 
Spoluúčasť obce: 2 500 € 
Uzávierka: 23.3.2016 
Podmienky: 

1. Súlad s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
2. Zabezpečenie služieb pre obyvateľov prostredníctvom obecného úradu 

Máme zabezpečené: 
Zameranie súčasného stavu nehnuteľnosti objekt č.106 
Je potrebné zabezpečiť: 

1. Projekt na Zberný dvor v súlade s podmienkami pre životné prostredie 
2. Spracovať žiadosť o dotáciu 

 
Bod č.7 - Voľby do NR SR – 5. marca 2016 (informácia) 
 
Starosta informoval poslancov o blížiacich sa voľbách do NR SR. Obec si plní úlohy v súlade 
s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce v lehote 
platnosti. Uskutočnilo sa aj I. zasadnutie okrskovej volebnej komisie dňa 20.1.2016, 
na ktorom si členovia komisie losovaním zvolili za predsedu JUDr. Michala Martáka 
a podpredsedu Alenu Martákovú. Okrsková volebná komisia má 9 členov a zapisovateľ. 
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Bod č. 8 - Inventúra 2015 
 
Starosta informoval poslancov o zasadnutí finančnej komisie dňa 26.1.2016 a požiadal  
pp.Ing. J.Hamaja, aby oboznámil poslancov s výsledkom inventúry 2015. Návrh na vyradenie 
majetku obce Dolné Srnie po inventúre Vám po vypracovaní pošlem e-mailom:. 
pp. Ing. J.Hamaj – čo sa týka inventúrnych zoznamov mal by byť pre všetky útvary rovnaký 
a prejsť na nový systém – opatriť všetky predmety drobného hmotného investičného majetku 
štítkami s čiarovým kódom tak, aby sme tento rok robili inventúru pomocou čítačky a bude 
prakticky ihneď vyhodnotená inventúra. 
 
Bod č. 9 - Majetkové priznanie starostu (príloha k zápisnici) 
 
Starosta požiadal zástupcu starostu pp.R.Hejbala, aby poslancov oboznámil s majetkovým 
priznaním starostu obce. 
 
Bod č. 10 – Rôzne, diskusia 
 
Starosta – 
° zápis o vykonaní inventarizácie finančného majetku ku dňu 31.12.2015+ príloha č.1 
   (príloha k zápisnici) 
° informácia o zrušení plesu 
° ospravedlnenie Cirkevnému zboru ECAV v Dolnom Srní za neuhradený prenájom 
   pozemku v sume 217,51 € za rok 2015. Úhrada prebehla 12.01.2016. 
° Žiadosť Združenia evanjelikov a.v. Považského seniorátu v Dolnom Srní o finančnú 
podporu činnosti občianskeho združenia – vydavateľskú, prednáškovú a koncertnú. Nakoľko 
združenie má sídlo v Dolnom Srní, väčšiu časť svojich aktivít rozvíja pre občanov Dolného 
Srnia a tak prispieva k budovaniu a rozvoju obce Dolné Srnie.         
Uznesenie č. 67/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  
schvaľuje 
Združeniu evanjelikov a.v. Považského seniorátu v Dolnom Srní finančný príspevok 300,- € 
 
Hlasovanie: 
Za –pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč 
Proti – 0 
Neprítomný – pp. Mgr. F.Miklánek 
Zdržal sa – 0 
 
° Dňa 11.januára 2016 bola naša obec ocenená Národným informačným centrom Slovenskej 
republiky „Pečaťou Rozvoja obcí a miest“. 
     Na základe  analýzy hospodárskeho prostredia a ekonomického zdravia bolo hodnotených 
2926 obcí a miest SR s cieľom vyselektovať obce a mestá, ktoré majú reálny predpoklad 
rozvoja.  Po zhodnotení výsledkov bola samospráva našej obce zaradená medzi samosprávy, 
ktoré od roku 2014 pri využití finančných prostriedkov najviac investovali do rozvoja obce. 
Národné informačné centrum SR hodnotilo rating na základe ekonomických údajov, príjmové 
rozpočty z pohľadu  závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných 
položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, environmentálne  
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položky (energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli 
analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový 
trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Pozitívne pre našu obec 
je to, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj 
Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov 
o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme 
nastálo.  Ďakujem všetkým poslancom obce z minulého i tohto volebného obdobia, všetkým 
zamestnancom obecného úradu, hlavnej kontrolórke a samozrejme všetkým občanom našej 
obce, ktorí svojim úsilím a prácou prispeli k získaniu tohto ocenenia. 
° v Dolnosrnianskych novinách je vyhodnotenie dotazníka pre program hospodárskeho    
   a sociálneho rozvoja našej obce k 15.1.2016 
° Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 – 
   informácia 
° Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 
   2013-2023 – informácia 
° PHSR obce Dolné Srnie – vypracovanie v najbližších mesiacoch - informácia 
° pripravujeme nové VZN miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
  a drobné stavebné odpady – nový zákon platný od 1.1.2016 
 
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 
 
 
Bod č. 11 - Záver 
 
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 15. zasadnutie OZ 
v Dolnom Srní. 
 
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 17.55  hod. 
 
 
 
 
Overovatelia:pp. Ing. J.Hamaj, R.Hejbal 
 
 
 
 


