ZÁPISNICA
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 29.06.2017 (príloha CD)
Prítomní: pp. Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Neprítomní:pp. J.Bušo (ospr.), Mgr.F.Miklánek (ospr.)
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 31. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravil starosta a odsúhlasili poslanci OR – emailom:. 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 30. zasadnutia OZ
3. Záverečný účet 2016
4. Územný plán obce - zadanie
5. Nehnuteľnosť – neb.A.Hulín
6. Úprava dvora na Švehlíkovci
7. Cesta Žabinec I.etapa
8. Školský byt – spálňa rekonštrukcia
9. Materská škola – podlaha v jedálni
10. Spomienková slávnosť Martina Rázusa
11. Dobrovoľná zbierka
12. Nehnuteľnosť – neb.P.Kucek
13. VZN č.2/2017 - o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie
14. Rôzne, diskusia
15. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
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Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 30. zasadnutia OZ. Zápisnicu
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu. Starosta upozornil poslancov na zmenu v texte uznesenie č.139/2017, ktoré sme
prijali na 30.zasadnutí OZ.
Bod č. 3 - Záverečný účet 2016 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Dolné Srnie za rok 2016 (príloha
k zápisnici).
Ing. K.Kráľová sa vyjadrila k záverečnému účtu 2016.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová,
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Bod č. 4 - Územný plán obce – zadanie (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta informoval poslancov, že na základe rozhodnutia Krajského stavebného úradu
Trenčín, nie je možné do rozpracovaného Územného plánu obce Dolné Srnie z roku 2009
zapracovať zmeny ( zrušenie satelitnej dediny v lokalite Dolné Lazy, Športové centrum
v lokalite Horné Mlyny – Za humnami a pod.).
Z uvedeného dôvodu je potrebné prijať uznesenie o pozastavení rozpracovaného Územného
plánu obce Dolné Srnie a obstaraní nového Územného plánu obce Dolné Srnie.
Prvým krokom je prijatie uznesenia – priložený návrh v prílohe 1.
Druhý krok – vypracovanie nového zadania podľa úkonov v prílohe 2.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje, že ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie obce Dolné Srnie, v zmysle §17 a §30 zákona č.50/1976
Zb. – Stavebného zákona v znení neskorších predpisov
a) Preskúmalo rozpracovaný návrh Územného plánu obce (ÚPN – O) Dolné Srnie,
ktorého obstarávanie začalo v roku 2008
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obce Dolné Srnie. Dôvodom sú zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady na základe, ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia
rozpracovaného ÚPN-O a potreba zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie
(ÚPD) obce s nadradenou ÚPD, ktorou je Územný plán veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja (ÚPN-VÚC TK) v aktuálnom znení.
c) ukladá starostovi obce zabezpečiť
- obstaranie nového ÚPN-O osobou spôsobilou v zmysle § 2a zákona č.50/1976 Zb.
Stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- spracovanie ÚPN-O oprávnenou osobou – autorizovaným architektom
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
Bod č. 5 - Nehnuteľnosť – neb.A.Hulín (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta oboznámil poslancov o vypracovanom znaleckom posudku.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti po neb. Antonovi Hulínovi – rodinný dom
súp.č. 55 na parcele č.495 a stavba domu na parcele č.493 s príslušenstvom v k.ú.Dolné Srnie,
pozemky reg.KNC parcela č.493, parcela č.494 a parcela č.495 v k.ú.Dolné Srnie za
dohodnutú sumu 8 000,-€
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
Bod č. 6 - Úprava dvora na Švehlíkovci
Starosta oboznámil poslancov o úpravách na zbernom dvore.
Bod č. 7 - Cesta Žabinec I.etapa (príloha k zápisnici)
Podklady (rozpočet) k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje opravu miestnej komunikácie v lokalite Žabinec I.etapa.
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
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Starosta bližšie informoval poslancov o rekonštrukcii spálne MŠ, ktorá má prebehnúť
do konca 31.8.2017.
Bod č. 9 - Materská škola – podlaha v jedálni
Starosta bližšie informoval poslancov o rekonštrukcii v školskej jedálni pri MŠ termín
ukončenia do 31.8.2017.
Bod č. 10 - Spomienková slávnosť Martina Rázusa (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta informoval poslancov, že dňa 13.08.2017 poriadajú obce Dolné Srnie, Moravské
Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom spomienkovú slávnosť
k 80.výročiu úmrtia Martina Rázusa. Oznámil poslancom, že každému príde aj pozvánka
s programom, ktorá je zatiaľ v príprave pre tlač.
Bod č. 11 - Dobrovoľná zbierka (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta bližšie informoval poslancov o vyhlásení dobrovoľnej zbierky a verejnej vyhláške.
pp.Ing. J.Hamaj – nemala by to byť obec, malo by to byť združenie alebo neziskovka
z hľadiska účtovníctva.
Starosta – postupoval som podľa zákona aj po porade s pracovníkom Okresného úradu
odboru VVS Ing. Kozáčkom.
PhDr. J.Chovancová – nebolo by lepšie, keby to išlo cez evanjelické združenie.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Dolné Srnie v súlade s ustanovením §9ods.2 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku.
I.
Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky:
Obec Dolné Srnie
Adresa:
916 41 Dolné Srnie 242
IČO:
00311511
II.
Účel zbierky:
Získanie finančných prostriedkov na dokončenie archeologického prieskumu
v extraviláne obce pod názvom „Slovenský pravek v našom chotári“.
III.
Miesto konania zbierky:
Obec Dolné Srnie
IV.
Spôsob konania zbierky:
1. Zaslaním finančných prostriedkov účet obce Dolné Srnie
Číslo účtu – Prima banka:
5809778012/5600
IBANSK12 5600 0000 0058 0977 8012
Údaje pre darcov:
variabilný symbol uveďte súpisné číslo vášho domu
špecifický symbol 00311511
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V.

VI.

VII.

2. V hotovosti do pokladne Obce Dolné Srnie. Za každú odovzdanú sumu Vám
bude vystavený príjmový doklad s označením „Slovenský pravek v našom
chotári“.
Doba konania dobrovoľnej zbierky:
Začiatok:
01.07.2017
Ukončenie:
30.10.2017
Územie použitia dobrovoľnej zbierky:
Výnos zbierky bude použitý iba na archeologický prieskum na území obce Dolné
Srnie.
Vyúčtovanie zbierky, kontrola:
Starosta obce bude občanov informovať o priebehu a výsledkoch zbierky, ako
aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky v Dolnosrnianskych
novinách.
O použití získaných financií zo zbierky rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa
účelu, na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa §5 ods.1 písm.e) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zákonov
sú dary a výnosy dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom
rozpočtu obce. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný
kontrolór obce Ing. Katarína Kráľová.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom
Srní v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Hlasovanie:
Za - pp.R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,
Zdržal sa – Ing. J.Hamaj
Bod č. 12 - Nehnuteľnosť – neb.P.Kucek
Starosta informoval o ponuke, ktorú dostal od p.P.Kuceka ml. k nehnuteľnosti súp.č.57.
Obec Dolné Srnie nemá záujem o kúpu danej nehnuteľnosti.
Bod č. 13 - VZN č.2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce
Dolné Srnie (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č.2/2017
o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr. F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
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Rôzne –
Starosta° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici)
° zhodnotenie (Marek Svorada) ozvučovacej techniky pre KD a cenovú ponuku na 2 754,71€
Podklady k tomuto bodu programu poslancom mal e-mailom: poslať p.I.Šimonovič.
Poslanci podklady nedostali.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje ozvučenie KD v celkovej sume 2 754,71 €
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
° mimoriadne 32.zasadnutie OZ bude dňa 23.08.2017 – zmena rozpočtu
° voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu dňa 4.11.2017 od 7:00 hod.
do 22:00 hod. - informácia
° chcem poďakovať Ing. J.Hamajovi, lebo jeho zásluhou je v PHSR TSK kanalizácia obce
Dolné Srnie zaradená do I. etapy čo je vlastne prvý krok, aby sme získali financie
na vybudovanie kanalizácie.
kontrolórka Ing. K.Kráľová Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie
na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.2/2017 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
V súlade s § 14, ods. 2, písm. b),c),d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému
zastupiteľstvu:
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Schválený

Upravený

Návrh na

Zmena

rozpočet

rozpočet

zmenu
rozpočtu

rozpočtu

Bežné príjmy
- 292 012 – z dobropisov
(vyúčtovanie)
- 311 – 71 – príjem – nadácia
Pontis

370 113

370 113

0

373 613

1 000

1 000

+2 000

3 000

0

0

+500

500

Kapitálové príjmy

195 000

195 145

0

195 145

Finančné operácie príjmové
- 453 – 71 – zostatok z min.r. –
Pontis...

65 000

65 000

0

65 890

0

0

+ 890

890

Príjmy spolu:

630 113

630 258

+3 390

634 648

Schválený

Upravený

Návrh na

Zmena

rozpočet

rozpočet

zmenu
rozpočtu

rozpočtu

Bežné výdavky
- 633 006-04510-41 - dopravné
značky...

368 757

369 242

0

372 513

0

0

+1 093

1 093

- 635 006-0820-71 – z grantu
- 637 004-08300-41 – web
stránka

0

0

+1 390

1 390

101

101

+ 788

889

Kapitálové výdavky
- 713 005-0620-41 – nákup
kosačky

208 000

210 222

0

211 264

0

0

+1 042

1 042

Finančné operácie

15 500

15 500

0

15 500

Výdavky spolu:

592 257

594 964

+4 313

599 277

Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr.F.Miklánek,
Zdržal sa - 0
pp. PhDr. J.Chovancová – návrh, aby septembrové zasadnutie OZ bolo v KD.
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° ohlásenie drobnej stavby – p.M.Kubalošová (Sú 45/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – Polmars s.r.o. (Sú 46/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.Ing. M.Macúch (Sú48/2017)
° vyjadrenie k využitiu pozemku – p.M.Hrabovský (Sú 50/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.D.Vašková (Sú 51/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.A.Műller (Sú 52/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – Obec Moravské Lieskové (Sú 53/2017)
° zmena užívania stavby – p.S.Morávek (Sú 54/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – O2 SLOVAKIA (Sú 55/2017)
° žiadosť o zmenu užívania podkrovia – Ing.K.Žuchová (Sú 56/2017)
° kolaudačné rozhodnutie p.M.Duhár a Z.Duhárová (Sú 57/2017)
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 15 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 31. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.

Overovatelia: pp. Ing. J.Hamaj, R. Hejbal

Ukončenie zasadnutia: 18:35 hod.

