
Z Á P I S N I C A 

z 24. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 23.11.2016 (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 24. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 14.11.2016. 

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 22. zasadnutia OZ 

3. Príkazy na inventúry 

4. Zmena VZN za komunálne odpady vo VZN na r.2017 

5. Žiadosť na dotáciu „MŠ“ 

6. Žiadosť na dotáciu „Zberný dvor, Kompostovisko“ 

7. Žiadosť na dotáciu „Územný plán obce“ 

8. Zmluva o dielo HYDROTEAM contracting s.r.o –PD pre splaškovú kanalizáciu Dolné 

Srnie II.etapa (14 280 €) 

9. Príspevky do Dolnosrnianských novín 

10. Rôzne, diskusia 

11. Záver   

 

 Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie: 

Za – pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,  

Proti – 0 

Neprítomný – pp.J.Bušo, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       

Zdržal sa – 0 

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp. M.Hargaša, R.Hejbala 

 

Hlasovanie: 

Za – pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč,   

Proti – 0 

Neprítomný – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek       

Zdržal sa – 0 
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 22. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

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

zápisnicu.  

Starosta prejednal s poslancami body programu 23.zasadnutia 

a) Príprava rozpočtu 2017  

– výdavky - MŠ – Jedáleň MŠ, mzdy 2017, energie, náklady na likvidáciu odpadu  

– príjmy – podielové dane, dane od obyvateľov za nehnuteľnosti, poplatky  

za likvidáciu odpadu, daň za psa, daň za UVP 

b) Návrh VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov 

Starosta informoval poslancov o upozornení prokurátora k platnému VZN č.4/2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov a vymenoval pripomienky 

a body, ktoré sme zapracovali aj v novom VZN. Z dôvodu dodržania zverejnenia 

návrhu VZN č.2/2016 bude uvedené VZN predložené k schváleniu na 25.zasadnutí 

OZ  

c) Zákon č.305/2010 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci. Schválenie Dodatku č.1 so spoločnosťou DCOM 

d) Materiál Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja – Podpora 

zatepľovania rodinných domov 

e) Vianočný koncert Zboru evanjelickej cirkvi Dolné Srnie – dotácia 

 

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

Starosta následne prečítal poslancom žiadosť Združenia evanjelikov a.v. Považského 

seniorátu v Dolnom Srní. 

Starosta – ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu 300,-€ pre Združenie evanjelikov a.v. 

Považského seniorátu v Dolnom Srní na zorganizovanie XIV. ročníka adventného koncertu 

pod názvom „Adventné stíšenie Juraja Chorváta“.  

 

Hlasovanie: 

Za – pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč,   

Proti – 0 

Neprítomný – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek       

Zdržal sa – 0 

 

f) Harmonogram vykonania inventúry obecného majetku 2016 

g) Stanovisko  Ministerstva vnútra SR k nájomnej zmluve J.Václava ml. a ku zrušeniu 

trvalého pobytu 

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

poslancov, že na základe tohto stanoviska bola nájomná zmluva predĺžená 

p.J.Václavovi. 

 

Bod č. 3 - Príkazy na inventúry 

 

Účtovníčka obce p.J.Blažková odovzdala poslancom príkazy na inventúry. 
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Bod č.4 - Zmena VZN za komunálne odpady vo VZN na r.2017 

 

Starosta oboznámil poslancov o úprave poplatku za TKO na rok 2017. Tieto poplatky budeme 

musieť zvýšiť z dôvodu zvýšených nákladov pri vývoze domového odpadu, vývozu 

kontajnerov a separovaného zberu. Finančná komisia na svojom zasadnutí pripraví návrh 

VZN. 

 

Bod č.5 - Žiadosť na dotáciu „MŠ“ 

 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti. 

 

Bod č.6 - Žiadosť na dotáciu „Zberný dvor, Kompostovisko“ 

 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti. 

 

Bod č.7 - Žiadosť na dotáciu „Územný plán obce“ 

 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti. 

 

Bod č.8 - Zmluva o dielo HYDROTEAM contracting s.r.o –PD pre splaškovú 

kanalizáciu  Dolné Srnie II.etapa (14 280 €) 

 

Starosta informoval poslancov o Zmluve o dielo, ktorá po doplnení p.K.Acsom bude 

poslancom zaslaná e-mailom:. 

 

Bod č.9 - Príspevky do Dolnosrnianských novín 

 

Starosta požiadal poslancov, aby príspevky do novín zaslali najneskôr do 5.12.2016. 

 

Bod č.10 - Rôzne, diskusia 

 

Starosta – 

 

° stav finančných prostriedkov (príloha k zápisnici) 

° rozdelenie fondu opráv- nájomné byty podľa súpisného čísla 419,420 

° návrh na zmenu 25. zasadnutia OZ dňa 14.12.2016 

Starosta – ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje, aby sa 25. zasadnutie OZ konalo dňa 

14.12.2016 

 

Hlasovanie: 

Za – pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč,   

Proti – 0 

Neprítomný – pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek       

Zdržal sa – 0 

 

° informoval poslancov o účasti na seminári TSK- „Využitie štrukturálnych a investičných 

fondov v programovom období 2014-2020“  
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°informácia k výstavbe nových nájomných bytov 

 

p.E.Magálová – predniesla sťažnosť obyvateľov lokality „Žabinec“ k znečisteniu potoka 

(priniesla aj vzorku na OÚ), zápachu z druhej strany potoka, kde je prekopaný vývod - 

vybetónovaný, ktorý sa vlieva do potoka aj na okolité polia.  Kto dal na to povolenie? 

Starosta – bol som priamo na mieste obhliadky aj s Ing.Čechovou a JUDr.I.Šteiner tvrdí, že je 

to len dažďová voda. Budeme to musieť vyriešiť. 

p.E.Mažárová – riešenie písomnej sťažnosti podanej na OÚ na manželov Žákovicových. 

Starosta – osobne som to riešil na stavebnom úrade s Ing. Čechovou a určite to budeme riešiť 

spoločným stretnutím všetkých dotknutých strán. 

pp.R.Hejbal – navrhujem, aby sa na zasadnutiach OZ informovalo o všetkých vydaných 

stavebných povoleniach, ohlasovanie drobných stavieb a poslanci tak budú mať prehľad. 

°informácia o predaji obecných pozemkoch verejnou vyhláškou  

°informácia o pridelení miestnosti pre športový klub v kultúrnom dome 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 11 - Záver 

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 24. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní. 

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:18:25 hod. 

 

 

Overovatelia:pp. M.Hargaš, R.Hejbal 

 


