ZÁPISNICA
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 23.08.2017 (príloha CD)
Prítomní: pp. Ing. J.Hamaj,R.Hejbal,M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová (neskorší príchod),
Mgr. P.Kováč (neskorší príchod), Mgr.F.Miklánek
Neprítomní:pp. J.Bušo (ospr.)
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 32. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravil starosta. 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 31. zasadnutia OZ
3. Schválenia použitia prebytku rozpočtu z roku 2016
4. Hospodársky výsledok z roku 2016
5. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
6. VZN 03/2016 – pripomienky prokurátora
7. Príprava rozpočtu na rok 2018
8. Územný plán obce – zadanie
9. Pridelenie nájomného bytu – J.Václav ml. a V.Roden
10. Voľby TSK
11. Rôzne, diskusia
12. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, Mgr.F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú
Za overovateľov: pp.M.Hargaš, Mgr. F.Miklánek
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, Mgr.F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
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Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová prečítala uznesenia z 31. zasadnutia OZ. Zápisnicu
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali
zápisnicu.
Bod č.3 - Schválenia použitia prebytku rozpočtu z roku 2016 (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
použitie prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 24.829,- € na kapitálové výdavky
 kúpa pozemku „Hulínovec“ - 1.528,- €, kúpa budovy „Hulínovec“ - 6.473,- €
 Územný plán obce - 3.763,- €
 Ozvučenie kultúrneho domu - 2.765,- €
 Úpravy „Švehlíkovec“, „Hulínovec“, Požiarna zbrojnica – 10.300,- €
 prevod prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 8.956,- € do rezervného fondu
obce.
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, Mgr.F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
Bod. č.4 - Hospodársky výsledok z roku 2016 (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 Hospodársky výsledok za rok 2016.
Bod č.5 - Rozpočtové opatrenie č.3/2017 (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
kontrolórka Ing. K.Kráľová Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie
na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 (príloha k zápisnici)
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr.F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo, Mgr. P.Kováč
Zdržal sa - 0
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Starosta oboznámil poslancov s pripomienkami prokurátora. Dohodli sa na spoločnom
stretnutí, aby spoločne upravili VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady na základe pripomienok prokurátora a odpovedali na protest prokurátora.
Bod č.7 - Príprava rozpočtu na rok 2018
Starosta požiadal poslancov, aby dali požiadavky komisií na finančné prostriedky pre rok
2018.
Bod č.8 - Územný plán obce – zadanie
Starosta informoval poslancov o zadaní – ÚPD a zvolaní verejného zasadnutia OZ dňa
27.09.2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome.
Bod č.9 - Pridelenie nájomného bytu – J.Václav ml. a V.Roden
Starosta informoval poslancov o splnených podmienkach pre pridelenie nájomného bytu
p.Viktórii Roden.
Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje pridelenie nájomného bytu, súp.č. 420, vchod č.3, na 1. poschodí,
byt č.3, pani Viktórii Roden.
Hlasovanie:
Za - pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,
Mgr.F.Miklánek
Proti – 0
Neprítomní – pp. J.Bušo,
Zdržal sa - 0
Bod č.10 - Voľby TSK
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom:.
Starosta oboznámil poslancov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
Bod č.11 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
Starosta° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici)
° informoval poslancov o rekonštrukcii v MŠ ŠJ
° obnovenie web stránky obce – dokonca septembra 2017

-4° žiadosť o záväzné stanovisko – novostavba RD p.R. Luterán s manž. (Sú 59/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – Ing. M. Macúch s manž. (Sú 60/2017)
° žiadosť o vydanie súhlasu s výstavbou - MSS, s.r.o. (Sú 61/2017)
° výzva na odstránenie stavebného odpadu – p.Pastorek (Sú 62/2017)
° žiadosť o súhlas na stavbu MZZO – p.R.Luterán s manž. (Sú 63/2017)
° žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavbe – p.R.Luterán s manž. (Sú 64/2017)
° žiadosť na uskutočnenie vodnej stavby – studne – p.R.Luterán s manž. (Sú 65/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.Mgr. J.Predinská (Sú 66/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.P.Hulvák (Sú 67/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.K.Kliešková (Sú 68/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.Bc.Renáta Uhrecká (Sú 70/2017)
° ohlásenie drobnej stavby – p.Ing.P.Mačanga (Sú 71/2017)
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 12 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 32. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.
Overovatelia: pp. M.Hargaš, Mgr. F.Miklánek

Ukončenie zasadnutia:18.00 hod.

