ZÁPISNICA
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 17.05.2017 (príloha CD)
Prítomní: pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Neprítomní:pp. Ing. J.Hamaj (ospr.),M.Hargaš (ospr.),
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 30. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 10.05.2017.
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 29. zasadnutia OZ
VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie
Finančná spoluúčasť obce na projekte – znižovanie energetickej náročnosti budovy
MŠ (5% - 7 000 €,10% - 14 000 €)
5. Finančná spoluúčasť obce na projekte –Multifunkčné ihrisko ( 4 000 €)
6. Delegovanie zástupcu OZ do novej rady MŠ
7. Výmena dopravného značenia na miestnych komunikáciách ( 822,60 €)
8. Inštalovanie dopravného zrkadla na križovatke miestnej komunikácie a cesty III.triedy
pri RD súp.č. 1 (724,68 €)
9. Žiadosť Okresnej prokuratúry o preskúmanie zákonnosti VZN č.3/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
10. Rôzne, diskusia
11. Záver

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
Za overovateľov: pp.J.Bušo, Mgr. F.Miklánek
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
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Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 29. zasadnutia OZ. Zápisnicu
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu.
Bod č. 3 - VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce
Dolné Srnie (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Bod č. 4 - Finančná spoluúčasť obce na projekte – znižovanie energetickej náročnosti
budovy MŠ (5% - 7 000 €,10% - 14 000 €)
Starosta bližšie informoval poslancov o projekte a zároveň oznámil poslancom, že majú
možnosť nahliadnutia k dispozícií CD.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO názov projektu „zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“ a finančnú spoluúčasť obce
Dolné Srnie na projekte – zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ max. 10% - 14 000,-€
(kód výzvy OPKZP-PO4-CS431-2017-19)
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
Bod č. 5 - Finančná spoluúčasť obce na projekte –Multifunkčné ihrisko ( 4 000 €)
(príloha k zápisnici)
Starosta bližšie informoval poslancov o projekte a preverí navrhovaný pozemok parc.č. 5551.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje finančnú spoluúčasť obce Dolné Srnie na projekte – Multifunkčné
ihrisko vo výške 7 200,-€
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
Bod č. 6 - Delegovanie zástupcu OZ do novej rady MŠ (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Rada školy pri MŠ si dala žiadosť o delegovanie zástupcu do novej rady MŠ.
Starosta navrhol PhDr. J.Chovancovú, ktorá doteraz zastupovala OZ v rade školy MŠ.
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v Dolnom Srní schvaľuje zástupcu OZ pp. PhDr. Janu Chovancovú do novej rady MŠ
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal,Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa – pp. PhDr. J.Chovancová
Bod č. 7 - Výmena dopravného značenia na miestnych komunikáciách ( 822,60 €)
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o výmene dopravných značiek na miestnych
komunikáciách.
Bod č. 8 - Inštalovanie dopravného zrkadla na križovatke miestnej komunikácie a cesty
III.triedy pri RD súp.č. 1 (724,68 €) (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o návrhu dopravného zrkadla pri RD súp.č.1.
Bod č. 9 - Žiadosť Okresnej prokuratúry o preskúmanie zákonnosti VZN č.3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
(príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti Okresnej prokuratúry o preskúmanie
zákonnosti VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a porušeniu zákonnosti v súvislosti s webovou stránkou. Upozornenie na zverejňovanie informácia k webovej stránke obce. Vzhľadom k problémom, ktoré obec mala so správcom
webovej stránky (neskoré zverejňovanie dokumentov), sme sa rozhodli od októbra 2016
zverejňovať všetky dokumenty prostredníctvom Registra odberateľských vzťahov – portál
na zverejňovanie dokumentov – faktúry, objednávky, zmluvy, VZN, uznesenia a zápisnice
zo zasadnutia OZ. O zverejňovaní dokumentov na Registri odberateľských vzťahov boli
poslanci OZ informovaní na 22.zasadnutí OZ dňa 28.09.2016.
Musíme zistiť, kto je skutočným vlastníkom domény. Pretože v registri je ako správca vedený
Igor Šimonovič, ale nie je uvedený vlastník. Vzhľadom na to, že faktúry za uvedenú doménu
registrácia domény www.dolnesnie.sk platí Obec Dolné Srnie, tak požiadame spoločnosť
NIC -hosting s.r.o., aby vydali vlastnícky list na Obec Dolné Srnie.
Ponuku od CB Media, s.r.o. na vytvorenie www diela založeného na implementácii systému
správy informačného obsahu www stránky – cenová ponuka, kalkulácia, poslanci dostali.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní poveruje starostu obce Dolné Srnie Ing. Miroslava Skovajsu k objednaniu
firmy CB Media, s.r.o. o vytvorenie www diela
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Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
Bod č. 10 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
Starosta° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici)
° návrh na obnovenie hasičskej zbrojnice a DHZ v Dolnom Srní, ktorý by niesol meno
po plk.Ing. Jaroslavovi Mikovi.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje názov DHZ v Dolnom Srní po plk.Ing. Jaroslavovi Mikovi
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
° informoval poslancov o pripravovanej spomienkovej slávnosti k 80.výročiu úmrtia Martina
Rázusa.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje príspevok 250,- € za obec Dolné Srnie Trenčianskemu osvetovému
stredisku – spomienková slávnosť k 80.výročiu úmrtia Martina Rázusa
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
° príspevky do novín zašlite do 10.06.2017
° informácia k archeologickému výskumu pracovníkov Masarykovej univerzity
z prírodovedeckej fakulty v Brne pomocou skenovania – článok v novinách
p.Ľ.Sapák – informácia, že som podal na Okresný úrad odbor všeobecnej verejnej správy
podnet na prešetrenie – ohľadne chodníka od súp.č.136 po 453 smer Bošáca nemôže byť
rekonštrukcia chodníka, považujem to za čiernu stavbu.
Starosta – áno som predvolaný na Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom.
pp.J.Bušo – keď sa niečo spraví, tak odrazu je to zle. Prečo ste nespravili žiadny chodník za
svojho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve a teraz útočíte na starostu či Vám odpovedal
v zákonnej lehote.
pp. Mgr. P.Kováč – návrh zmeny k prerobeniu školského bytu na priestory MŠ.
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o pripravovanom festivale ZÁHRADA v dňoch 16. a 17.júna 2017.
Obec s usporiadateľmi vypracuje Zmluvu o zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
č.1/2017 - Záhrada festival , ktorá bude obsahovať:
- kultúrne podujatie bude pod hlavičkou obce a organizačný tím sa zaväzuje plnou
zodpovednosťou za celý priebeh festivalu
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní súhlasí s usporiadaním festivalu ZÁHRADA 2. ročník 16. a 17. jún 2017
Hlasovanie:
Za - pp.J.Bušo,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F. Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš,
Zdržal sa - 0
pp. PhDr. J.Chovancová – informovala o dni detí dňa 10.06.2017. ZSE opäť dávajú projekt
opäť som podala projekt na altánok + 1 hojdačku, je to 2 000 €.
Informácia ° žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia spevnených plôch k RD- p.E.Prikrylová
(Sú 29/2017)
° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu povolenia na stavbu studne –
p.D.Vašková súp. č.394 (Sú 30/2017)
° žiadosť o súhlas s napojením budúcej novostavby RD na miestnu komunikáciu –
p.D.Vašková súp.č.394 (Sú 31/2017)
° žiadosť o stanovisko k výstavbe RD – p.K.Kliešková súp.č.230 (Sú 32/2017)
° oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Obec Moravské Lieskové (Sú 33/2017)
° žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby a PD pre vjazd do RD – A.Farkašová
(Sú 34/2017)
° potvrdenie o veku stavby RD súp.č.275 – p.L.Zámečník (Sú 35/2017)
° zateplenie objektu MŠ a modernizácia plynovej kotolne Obec Moravské Lieskové
(Sú 36/2017)
° oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania
a nariadenia ústneho pojednania – „Verejná vyhláška“-dňa 25.05.2017 – p.D.Vašková č.394
(Sú 37/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.R.Lantaj súp.č.80 (Sú 41/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.B.Švikruha súp.č.276 (Sú 42/2017)
° potvrdenie o veku stavby p.E.Vicena súp.č.232 (Sú 39/2017)
° potvrdenie o veku stavby p.L.Chrenko súp.č.292 (Sú 40/2017)
° záväzné stanovisko k výstavbe „Prístrešok s garážou Dolné Srnie“ – p.R.Hejbal s manž.
(Sú 44/2017)
° žiadosť o slobodnom prístupe k informácia – p.Ľ.Sapák súp.č.394 (OcU-DS-173/2017)
° hlásenie o odvodoch z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania hazardných hier – JUNIOR
GAME s.r.o. (OcU-DS-189/2017)
° žiadosť o podanie správy – OR PZ Nové Mesto nad Váhom (OcU-DS-194/2017)
° oznámenie o zápise do 1.roč. ZŠ N.M.n.V. – dieťa Adam Žucha (OcU-DS-197/2017)
° hlásenie odvodu z dosiahnutého herného vkladu 3/2017 – NIKÉ spol.s.r.o.
(OcU-DS-210/2017)
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Bod č. 11 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 30. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.
Overovatelia: pp. J.Bušo, Mgr. F.Miklánek

Ukončenie zasadnutia: 18:40

