ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 28.09.2016 (príloha CD)
Prítomní: pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč,
Mgr. F.Miklánek
Neprítomní: pp.M.Hargaš (ospr.)
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 22. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 21.09.2016.
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je
uznášania schopné.
Návrh programu
1. Návrh programu: Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ
3. Povodňový plán obce
4. Stretnutie s dôchodcami 14.10.2016
5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov Dolné Mlyny
6. PHSR 1.časť
7. Komisie pre inventarizáciu majetku za rok 2016
8. Pripomienky ku smerniciam pre verejné obstarávanie
9. Obecná komunikácia „Žabinec“
10. Rôzne, diskusia
11. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za – pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
Za overovateľov: pp.PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek
Hlasovanie:
Za – pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa – 0
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Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 21. zasadnutia OZ. Zápisnicu
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu.
Bod č.3 - Povodňový plán obce (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Na základe výzvy Okresného úradu odd. krízového riadenia je naša obec povinná
aktualizovať uvedený dokument.Vzhľadom k tomu, že Povodňový plán obce obsahuje 61
strán plus mapy záplavových území pri 50,100,500 a 1000 ročných vodách – obecné
zastupiteľstvo žiadam o schválenie protipovodňovej komisie v zložení:
Ing. Miroslav Skovajsa
starosta
Róbert Hejbal
(Horné Mlyny)
Ján Bušo
(stred Klanečnice)
Filip Miklánek
(Dolné Mlyny)
Rudolf Helia
Uvedená komisia zapracuje zmeny do Povodňového plánu obce v zmysle požiadavky
Okresného úradu. Termín stretnutia dňa 03.10.2016 o 15.30 hod.
Bod č.4 - Stretnutie s dôchodcami 14.10.2016
Starosta informoval a pozval poslancov na Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším dňa 14.10.2016 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.
Bod č.5 - Žiadosti o odkúpenie pozemkov Dolné Mlyny (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Obec Dolné Srnie získala naspäť Zámennou zmluvou parcely č.5136/18 o výmere 273 m2
a 5136/19 o výmere 196 m2 od pani Věry Švachovej. Časť týchto parciel cca 100m2 je
potrebné ponechať vo vlastníctve obce, pretože sú súčasťou obecnej komunikácie.
Na odkúpenie zostávajúcej časti od Klanečnice po obecnú cestu majú záujem odkúpiť
majitelia nehnuteľností z druhej strany obecnej cesty - Filip Miklánek, Elena Miklánková,
Jaroslav Hanzel,Mária Bánovská, Ivan Uhlík a Blažena Černá. Pre ďalšie pokračovanie
vo vybavovaní žiadostí o odkúpenie pozemkov je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo
schválilo odpredaj nehnuteľností a cenu za 1,32 m2.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj časti obecného pozemku
parc.č.5136/18 a 5136/19 o výmere 273 m2 a 196 m2, z tejto výmery je potrebné cca 100 m2
ponechať vo vlastníctve obce, pretože je súčasťou obecnej komunikácie za sumu 1,32 € za m2
medzi predávajúcim Obec Dolné Srnie a kupujúcimi Filip Miklánek, Elena Miklánková,
Jaroslav Hanzel, Mária Bánovská, Ivan Uhlík a Blažena Černá v súlade s §9 a §9a zákona
SNR č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Za – pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa – 0
Bod č.6 - PHSR 1.časť
Tento bod programu sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ.
Bod č. 7 - Komisie pre inventarizáciu majetku za rok 2016 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Návrh komisií na inventarizáciu majetku obce:
Ústredná komisia:
Predseda: pp. Ing. J.Hamaj, členovia: pp.R.Hejbal, Ing. M.Skovajsa
Inventarizačné komisie:
Komisia pre inventarizáciu v kultúrnom dome:
Predseda: pp. PhDr. J.Chovancová, členovia: Mgr. P.Kováč, A.Martáková
Komisia pre inventarizáciu Obecného úradu:
Predseda: M. Hargaš, členovia: Mgr. F.Miklánek, M.Behulová
Komisia pre inventarizáciu Požiarnej zbrojnice:
Predseda: Ing. M.Skovajsa, členovia: J.Bušo, Mgr. F. Miklánek
Komisia pre inventarizáciu Materskej školy:
Predseda: pp.PhDr. J.Chovancová, členovia: Mgr. K.Kovačovicová, L.Krivá
Komisia pre inventarizáciu (ŠJ) výdajňa stravy:
Predseda: pp. PhDr. J.Chovancová, členovia: L.Krivá, J.Müllerová
Komisia pre inventarizáciu knižnice:
Predseda: pp.Mgr. F. Miklánek, členovia: M.Behulová, R.Geržová
Komisia pre inventarizáciu majetku obce v užívaní Športového klubu:
Predseda: pp.R.Hejbal, členovia: pp.M.Hargaš, Mgr. F.Miklánek
Komisia pre inventarizáciu materiálu skladu CO:
Predseda: Ing. M.Skovajsa, členovia: V.Malíček, R.Helia
Komisia pre inventarizáciu Domu smútku:
Predseda: pp. Mgr. P.Kováč, členovia: A.Martáková, J.Bušo
Komisia pre inventarizáciu finančných prostriedkov:
Predseda: Ing. K. Kráľová, členovia: J. Blažková, M. Behulová
Starosta – ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje komisie na inventarizáciu majetku obce
Hlasovanie:
Za – pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa – 0
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Smernice berie OZ na vedomie.
Komisia pre financie a verejné obstarávanie bola schválená na II. zasadnutí OZ
dňa 18.12.2014 uznesením č.11/2014.
Bod č.9 - Obecná komunikácia „Žabinec“
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta informoval poslancov o prevzatí projektovej dokumentácii. Nie je tam vypracovaný
rozpočet iba zoznam všetkých potrebných položiek, 1 kópiu dostali k nahliadnutiu aj občania
lokality Žabinec. S prítomnými občanmi a poslancami sa viedla k danej problematike diskusia
a dohodli sa na spoločnom stretnutí dňa 4.10.2016 o 18.00 hod.
Bod č.10 - Rôzne, diskusia
Starosta –
° stav finančných prostriedkov (príloha k zápisnici)
° na predchádzajúcom zasadnutí OZ sme schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.4/2016. Na základe upozornenia účtovníčky a kontrolórky obce je potrebné k prevodu
15 000,- € pre zabezpečenie nákladov na úpravu MŠ prijať uznesenie.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu k zmene rozpočtu č.4/2016
Hlasovanie:
Za – pp. J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš,
Zdržal sa – pp.PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
° Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci na zasadnutí:
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu:
Návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
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rozpočet
Bežné príjmy
- 311 - granty - zvýšenie
- 312 - dotácia - zníženie
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu:

457 583

0
65 000
522 583
Schválený
rozpočet

Bežné výdavky
- 637 - kultúra (grant) - zvýšenie
- 635 - údržba KD - zníženie
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu:

320 701

182 000
13 100
515 801

Upravený Návrh na
rozpočet
zmenu
rozpočtu
462 303
0
+900
-900
0
0
80 000
0
542 303
0

Zmena
rozpočtu

Upravený Návrh na
rozpočet
zmenu
rozpočtu
341 779
0
+900
-900
185 000
0
13 100
0
539 879
0

Zmena
rozpočtu

462 303
0
0
0
80 000
542 303

341 779
0
0
185 000
13 100
539 879

Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.5/2016.
Hlasovanie:
Za – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomný – pp.M.Hargaš,
Zdržal sa – 0
° dnes som mal rokovanie s predstavenstvom TVK a pre dohotovenie projektovej
dokumentácie k výstavbe kanalizácií nám prisľúbili 90 000 až 100 000 € na budúci rok
v ich rozpočte,
° podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Srnie v roku 2017 k príprave
návrhu rozpočtu pre rok 2017 – termín do najbližšieho zasadnutia OZ
° návrh VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov poslanci
k pripomienkovaniu dostali e-mailom:,
° informácia k webovej stránke obce – zverejňovanie cez Register odberateľských vzťahov –
portál na zverejňovanie dokumentov – skúšobnú verziu máme mesiac zdarma a po mesiaci
sa môžeme rozhodnúť či tam budeme uverejňovať dokumenty na rok to stojí 30,-€. Všetky
faktúry, objednávky, zmluvy, VZN, uznesenia a zápisnice budeme zverejňovať cez tento
portál.
pp.PhDr. J.Chovancová – ten nájomný byt s pani Roden je doriešený?
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byt (VZN o nájomných bytoch). Po splnení všetkých podmienok môže obec s pani Roden
uzavrieť nájomnú zmluvu.
° smernica starostu – návrh na úpravu poplatkov predniesla pp.PhDr. J.Chovancová
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 11 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 22. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.

Ukončenie zasadnutia: 18:30 hod.

Overovatelia:pp.PhDr. J.Chovancová, Mgr. F.Miklánek

