ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 15.02.2017 (príloha CD)
Prítomní: pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Neprítomní:pp. J.Bušo (ospr.),R.Hejbal (ospr.),
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová (ospr.)
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 28. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 8.2.2017.
Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci dostali e-mailom:. Zasadnutie je
uznášania schopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov
Kontrola plnenia uznesení z 26-27. zasadnutia OZ
Majetkové priznanie starostu
Odkúpenie nehnuteľností po neb.A.Hulínovi do vlastníctva obce

5. Odstúpenie od vymáhania pohľadávok

6. Zrušenie záväzkov obce
7. 90. rokov Dobrovoľného hasičského zboru
8. Sociálny podnik pracovnej integrácie
9. Časť cesty Žabinec
10. Doriešenie záväzku Moravské Lieskové
11. Záujem p.M.Hargaša o výstavbu lisovne
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie k návrhu viacročného rozpočtu obce
Dolné Srnie na roky 2018-2020
14. Nájomné byty MEDLIN b.j.24
15. Rôzne, diskusia
16. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal,Mgr. P.Kováč,
Zdržal sa - 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
Za overovateľov: pp.M.Hargaš, Mgr. F.Miklánek

-2Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal,Mgr. P.Kováč,
Zdržal sa - 0
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia z 25, 26, a 27. zasadnutia OZ. Zápisnicu a uznesenia
poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali zápisnicu.
Bod č.3 - Majetkové priznanie starostu (príloha k zápisnici)
Starosta požiadal predsedu finančnej komisie pp.Ing. Hamaja, aby poslancov informoval
o predloženom majetkovom priznaní starostu obce.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce
Ing. Miroslava Skovajsu
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.4 - Odkúpenie nehnuteľností po neb.A.Hulínovi do vlastníctva obce
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o nehnuteľnostiach po zosnulom Antonovi Hulínovi.
Na základe Vášho súhlasu som rokoval s dcérou zosnulého p.A.Hulína o odkúpení
nehnuteľností, ktoré mal vo vlastníctve - do majetku obce Dolné Srnie.
Jedná sa o parcelu registra C č.495 o výmere 80m2 -pozemok, na ktorom je postavená bytová
budova súp.č.55, parcelu registra C č.494 o výmere 100m2 - pozemok, na ktorom je dvor
a parcelu registra C č.493 o výmere 32m2 - pozemok, na ktorom je postavená budova bez
súp.čísla. Okrem týchto pozemkov mal neb.A.Hulín v nájme parcelu registra C č.496
o výmere 199 m2 -pozemok, na ktorom je dvor a parcelu registra C č.492 o výmere 49 m2 pozemok, na ktorom je dvor. Pre odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti je nevyhnutné, aby
prebehlo dedičské konanie a vlastníčkami sa stali dcéry po neb. A.Hulínovi. Predbežne sme sa
dohodli na cene 8 000,-€. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.
pp. M.Hargaš – upozornil, že bude potrebný znalecký posudok k nehnuteľnosti.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce, aby po dedičskom konaní
po neb. Antonovi Hulínovi, zabezpečil odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce.
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Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.5 - Odstúpenie od vymáhania pohľadávok

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta oboznámil poslancov o nedoplatkoch DZN, TKO-DS a daň za psa zo všetkých
okolností prípadov je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné
(napr. stav dlhodobej sociálnej núdze, dlžník zomrel, nižšie pohľadávky do 3,-€ a dlžník
nemal platiť daň – nájomná zmluva s PD)
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní návrh na odstúpenie od vymáhania nedoplatkov DZN,
TKO-DS a daň za psa (Smernica starostu obce) – rok 2016
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.6 - Zrušenie záväzkov obce (príloha k zápisnici)
Starosta podrobnejšie informoval o návrhu na zrušenie záväzkov obce.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní návrh na zrušenie záväzkov obce v zmysle Obchodného
zákonníka Zákona č. 513/1991 podľa § 387 ods.2 a § 397 – premlčacia doba.
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.7 - 90. rokov Dobrovoľného hasičského zboru
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta informoval o plánovanom stretnutí s bývalými členmi DHZ dňa 21.04.2017
a požiadal poslancov OZ s organizáciou tohto podujatia.
Bod č.8 - Sociálny podnik pracovnej integrácie
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta poslancov informoval o pripravovanom stretnutí s Ing. Gerlicim a pani Šindlerová
z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a bližšie, by nám vysvetlili podmienky
založenia sociálneho podniku pracovnej integrácie. Termín stretnutia poslancom oznámim.
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Bošáce, Novej Bošáce a Zemianskeho Podhradia.
Bod č.9. - Časť cesty Žabinec
Starosta informoval poslancov, že tento rok nestihneme urobiť všetko a vzhľadom k tomu, že
pri vyhotovení PD kanalizácie nemá význam opravovať a budovať cesty, keď tade povedie
kanalizácia. Žiadam poslancov o súhlas, aby som mohol vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa
na opravu miestnej komunikácie cca 186 m (stará prístupová cesta Žabinec). Ak bude
prijateľná suma tak, by sme to túto časť komunikácie spravili tento rok. Uznesenie k tomu
zatiaľ prijímať nebudeme.
Bod č.10 - Doriešenie záväzku Moravské Lieskové
Starosta bližšie informoval poslancov o doriešení záväzku s Moravským Lieskovým. Väčšina
z poslancov vie o čo sa jedná. Jedná sa o nezaplatenú faktúru na sumu 4 000,-€ za
dokumentáciu podtlakovej kanalizácie obce Moravské Lieskové. Môj predchodca zaplatil
4 550,- € a zostal tam dlh 4 000,-€. Obec Moravské Lieskové túto dokumentáciu nemá.
Ak budeme mať projektovú dokumentáciu, potom môžeme zaplatiť dlh. Na základe dobrých
vzťahov so starostom obce Moravské Lieskové, navrhujeme spoločné stretnutie zástupcov
oboch obcí k doriešeniu celej záležitosti. Finančná komisia, starosta a kto bude mať záujem
z poslancov zúčastniť sa na spoločnom rokovaní budúci mesiac, ktoré dohodnem so starostom
obce Moravské Lieskové.
Bod č.11 - Záujem p.M.Hargaša o výstavbu lisovne
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Dňa 18.1.2017 sa na mňa obrátil p.Miroslav Hargaš súp.č.448 spolumajiteľ spoločnosti HP
Plasty v Považanoch so zámerom vybudovať v našej obci lisovňu. Je potrebné, aby sa
poslanci OZ vyjadrili k tomuto zámeru a prijali uznesenie.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje zámer o výstavbu lisovne a navrhuje pozvať
p.Miroslava Hargaša na 29.zasadnutie OZ dňa 28.03.2017, aby poslancom predložil návrh
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.12 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017
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Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.13 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie k návrhu viacročného
rozpočtu obce Dolné Srnie na roky 2018-2020 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Dolné Srnie k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Srnie na roky 2018-2020
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
Bod č.14 - Nájomné byty MEDLIN b.j.24
Starosta informoval poslancov o plnení platieb nájomného a za služby v nájomných bytoch.
pp.M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová – žiadame, aby sme na každom zasadnutí OZ boli
poslanci informovaný o neplatičoch na nájomných bytoch.
Bod č. 15 - Rôzne, diskusia
Starosta –
° stav finančných prostriedkov (príloha k zápisnici)
° žiadosti o dotácie na rok 2017 – Jednota dôchodcov Dolné Srnie 200 €, Športový klub
Dolné Srnie 6 500 € a Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu Dolné Srnie 108 –
kniha „Obilnica“ 300 € a koncert „Adventné stíšenie“ na rok 2017 sumou 300 €.
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje žiadosti o dotácie na rok 2017 – Jednota
dôchodcov Dolné Srnie – 200 €, Športový klub Dolné Srnie – 6 500 € a Združenie
evanjelikov a.v. Považského seniorátu Dolné Srnie 108 – 600 €.
Hlasovanie:
Za - pp. Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní - pp.J.Bušo,R.Hejbal
Zdržal sa - 0
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- informácia
° pp. M.Hargaš – pripomienkoval, aby sa nahlásilo na Okresnú správu ciest – zrazené
označenie koniec obce.
° pp.PhDr. J.Chovancová – predaj starších stoličiek z KD, navrhujem odpredaj
Starosta – súhlasím nech sa spočítajú a prevezú na Švehlíkovec.
pp. PhDr. J.Chovancová – ja navrhujem nech sa neprenášajú a odpredaj sa spraví v KD.
Chcem sa spýtať, či ste na to zameranie už dával žiadosť na Geodéziu, aby zamerali žumpu
pri KD a vývod cez potok.
Starosta – vybavím.
pp.Ing. J.Hamaj – oslovili ma rodičia, ktorí majú deti v MŠ, že sú v nej problémy. Chcem
Vás poprosiť, tie deti trpia častými zmenami učiteliek a vybíjanie si svojich názorov, alebo
energii medzi sebou čo sa týka učiteliek, veď týmto trpia len deti.
pp.Mgr. P.Kováč – tento problém sme riešili na Školskej rade a dali sme požiadavku na každú
učiteľku o stanovisko stavu v MŠ, vzťahy a dôvod odchodu učiteľky. V priebehu dvoch
týždňov, by sme mali mať stanovisko každej učiteľky. Dôvody odchádzajúcej učiteľky nám
napíše až posledný deň vo februári, aby nemala komplikácie v novom zamestnaní. Potom
chceme zvolať Rodičovské združenie, bez učiteliek, aby sa vyjadrili aj rodičia. Po tomto
stretnutí s rodičmi urobiť nejakú petíciu, alebo niečo a riešiť to potom tu. Poslancom zašlem
e –mailom stanoviská učiteliek a v priebehu jedného až dvoch mesiacov to bude celé
vyriešené, respektíve podnet na nejaké riešenie. Situácia je tam naozaj veľmi zlá.
° oznámenie o pojednávaní – zmena strechy RD súp.č.223 p.P.Kopunec – Sú 1/2017
° oznámenie o pojednávaní – povolenie stavby RD súp.č.472, manželia Barcíkoví – Sú 2/2017
° žiadosť o preverenie právneho stavu dvojgaráž p.D.Kráľová, N.M.n.V. – Sú 4/2017
° generálne určenie stavebného úradu pre obec Moravské Lieskové „Obec Dolné Srnie“
- Sú 5/2017
° žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia manž.Duhároví – Sú 6/2017
° žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia manž.Duhároví
– Sú 7/2017
° žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na stavebnom povolení č. A/2016/003952/Če
– p.D.Vašková
° vyjadrenie k odvolaniu p.M.Skovajsovej a E.Skovajsovej k stavebnému povoleniu
p.D.Vaškovej Sú 9/2017
° oznámenie o začatí konania odstránenia stavby p.L.Ondruška – Sú 10/2017
° verejná vyhláška p.D.Vašková – Sú 11/2017
° ohlásenie drobnej stavby p.V.Malíček – Sú 12/2017
° žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby p.V.Malíček – Sú 13/2017
° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k PD novostavba RD p.L.Ondruška – Sú 14/2017
° žiadosť o vydanie povolenia na stavbu vodného zdroja p.L.Ondruška – Sú 14 /2017
° žiadosť o vydanie povolenia na stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia p.L.Ondruška
– Sú 14/2017
° ohlásenie drobnej stavby – altánok p.M.Šimovec – Sú 15/2017
° oznámenie o začatí kolaudačného konania manž.Duhároví – Sú 16/2017
° žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu – výzva na odstránenie
nedostatkov p.Z.Kovencová – Sú 17/2017
° žiadosť o vyjadrenie pre územné konanie – ZLINPROJEKT, a.s. Trenčín – Sú 18/2017
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Bod č. 16 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 28. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.
Overovatelia:pp.M.Hargaš,Mgr. F.Miklánek

Ukončenie zasadnutia:19:21 hod.

