
Z Á P I S N I C A 
z 21. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 31.08.2016 (príloha CD) 
 

Prítomní: pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová,Mgr. P.Kováč,Mgr. F.Miklánek       
 
Neprítomní: pp.J.Bušo (ospr.),Ing. J.Hamaj (ospr.) 
 
Kontrolórka: Ing. K.Kráľová 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
 
Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 21. zasadnutí OZ Dolné Srnie 
a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 24.08.2016. 
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 20. zasadnutia OZ 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 
4. Komisia pre výberové konanie dodávateľov 
5. Správa a dodatok nezávislého audítora 
6. Žiadosť na ŠFRB pre rok 2016 – posúdenie 
7. Žiadosť na zväčšenie kapacity a zateplenie MŠ 
8. Žiadosť na dobudovanie zberného dvora 
9. Výsadba ovocných drevín na pozemku obce parc.č.4326 o výmere 12 836 m2 
10. VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

11. Zakúpenie pozemku pod obecným úradom 
12. Dolnosrnianske noviny 3/2016 
13. Hodová zábava  
14. Rôzne, diskusia 
15. Záver  

 
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  
 
Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 
 
Za overovateľov: pp.R.Hejbal, Mgr. F.Miklánek  
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Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 20. zasadnutia OZ. Zápisnicu 
a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 
zápisnicu. 
 
Bod č.3 - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Úprava rozpočtu 2016 s rozpočtovým opatrením č.4/2016 kontrolórka obce súhlasí 
a predkladá písomné stanovisko (príloha k zápisnici). Starosta následne informoval poslancov 
o  zmene. V súlade s ods. 2 písm. a/  §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu  
 A to v časti:   
   

  Schválený Upravený Návrh na Zmena  
  rozpočet rozpočet zmenu  rozpočtu 
      rozpočtu   
Bežné príjmy 457 583 461 472 +831 462 303 
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 
Finančné operácie 
príjmové 65 000 65 000 +15000 80 000 
Príjmy spolu: 522 583 526 472 +15831 542 303 

 
 

  Schválený Upravený Návrh na Zmena  
  rozpočet rozpočet zmenu  rozpočtu 
      rozpočtu   
Bežné výdavky  320 701 324 771 +17 008 341 779 
Kapitálové výdavky 182 000 185 000 0 0 
Finančné operácie výdavkové 13 100 13 100 0 0 
Výdavky spolu: 515 801 522 871 +17 008 539 879 

 
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.4/2016. 
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Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Bod č.4 - Komisia pre výberové konanie dodávateľov 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta – vzhľadom na to, že vyšiel nový zákon č.343/2015 Z.z., ktorý upravuje verejné 
obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek  
na stavebné práce. V zmysle uvedeného zákona má obec Dolné Srnie vypracované smernice: 

1. Smernica – Verejné obstarávanie 
2. Smernica – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 

podlimitných zákaziek. 
Navrhujem, aby výber dodávateľa k jednotlivým zákazkám podľa uvedených smerníc 
vykonávali členovia finančnej komisie. S poslancom Ing. J.Hamajom som túto záležitosť 
prejednal a súhlasí. 
pp. PhDr. J.Chovancová – žiadam o zaslanie smerníc, pretože neviem čo je v tých 
smerniciach písané. 
pp. R.Hejbal – už sme to preberali, ale dávno. 
Starosta – prepošlem Vám ich v pondelok. 
pp.M.Hargaš – vráťme sa zverejňovaniu na web stránke obce. Navrhujem zavolať  
p.I. Šimonoviča a s prístupovými heslami. Nech sa to dorieši, lebo tento problém je tu stále. 
Starosta – máme veľa vecí, ktoré mali byť zverejnené a nemôžem dokončiť niektoré zmluvy, 
pretože musia byť najskôr zverejnené. Navrhujem poslancom sa stretnúť na budúci týždeň 
v stredu 7.9.2016 o 16.00 hod.. Tento bod programu sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ. 
 
Bod č.5 - Správa a dodatok nezávislého audítora (príloha k zápisnici) 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta – OZ berie na vedomie Správu a dodatok nezávislého audítora. 
Kontrolórka Ing.K.Kráľová – nie sú tam nezrovnalosti. Sú tam odporúčania, ktoré je 
potrebné zapracovať a s p.Blažkovou musíme dopracovať internú smernicu čo sa týka 
prechodu z minulého do bežného účtovného obdobia. 
 
Bod č.6 - Žiadosť na ŠFRB pre rok 2016 – posúdenie 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta - dňa 26.februára 2016 obec Dolné Srnie podala žiadosť na ŠFRB na výstavbu 
bytového domu s kapacitou 12 bytov. Predpoklad začatia stavebných prác  
na parc.č.542/1,542/13 a 542/28 bol máj 2016. Vzhľadom ku skutočnosti, že je koniec 
augusta 2016 a do dnešného dňa je stav posudzovania žiadosti zo strany ŠFRB v polohe, že  
zo 156 prijatých je ku dňu 17.08.2016 posúdených 49 žiadostí je nereálne začať s výstavbou 
v tomto roku. Navrhujem zrušiť pôvodnú žiadosť zo dňa 26.februuára 2016 a pripravovať 
novú pre rok 2017. Žiadam poslancov, aby sa vyjadrili. 
pp.M.Hargaš – čo nás to bude stáť, keď podáme novú žiadosť? 
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Starosta – nič, len vybaviť opäť všetky potrebné prílohy, ktoré nesmú byť staršie ako 3 
mesiace.  
pp.P.Kováč – ja by som sa povenoval tomu, čo naozaj obec potrebuje a to sú cesty. 
Starosta – pán poslanec máme 18 žiadostí o nájomné byty – myslíte si, že obec nepotrebuje 
byty. 
pp.Mgr. P.Kováč – som prekvapený eurofondy, ktoré sa čerpajú a ostatné obce majú z nich aj 
multifunkčné ihrisko a tu to akosi nevychádza. Ja by som fakt zvážil či do toho ísť. Radšej sa 
povenovať čo tu naozaj treba.  
Starosta – to sú peniaze zo ŠFRB. 
pp.PhDr. J.Chovancová – dobre. Ja som sa trochu o to zaujímala. My sme boli posledný čo 
dali túto žiadosť. Čiže podávali sme ju už pri konci a preto sme aj niekde na chvoste. Neboli 
tam splnené všetky body, ktoré mala táto žiadosť obsahovať. Preto sme tam, kde sme. Ale, 
keď tie peniaze budú tak budú. 
Starosta – to máte odkiaľ, lebo ja nemám žiadne informácie o tom, že neboli splnené všetky 
body v žiadosti. 
pp.PhDr. J.Chovancová – mám takú informáciu. Bolo 24 žiadostí a my sme na 22 mieste. 
Oni Vám musia dať nejaké vyrozumenie. Neviem či je rozumnejšie to teda zrušiť, alebo mať 
to predpripravené. Keď nás to nič nestojí, koncom roka to zrušiť a potom hneď podať novú 
žiadosť. 
Starosta – komisiu pre verejné obstarávanie sme zatiaľ neschválili, takže ani s týmto 
nemusíme ponáhľať. 
 
Bod č.7 - Žiadosť na zväčšenie kapacity a zateplenie MŠ 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta - v októbri 2015 obec Dolné Srnie podala na Environmentálny fond žiadosť 
o finančnú podporu na zateplenie Materskej školy. Naša žiadosť bola posúdená ako úspešná,  
ale pre nedostatok finančných prostriedkov nám Environmentálny fond neposkytol žiadnu 
podporu. Vzhľadom k súčasnému stavu budovy MŠ žiadam OZ o súhlas o spracovaní novej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavebné úpravy a zateplenie objektu. Predpoklad 
finančných prostriedkov vo výške 5% spoluúčasti obe je cca 7 500 €. Týka sa to rozpočtu  
pre rok 2017. 
 
Bod č.8 - Žiadosť na dobudovanie zberného dvora 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta informoval poslancov, že v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality 
životného prostredia na vidieku, navrhuje podať žiadosť o nenávratnú finančnú podporu  
na dobudovanie Zberného dvora  v objekte (Švehlíkovec). Pre žiadosť je potrebné pripraviť 
projektovú dokumentáciu, posudok EJA, súhlas Okresného úradu odbor životného prostredia 
a stavebné povolenie. Termín uzávierky podávania žiadostí je 31.10.2016. Vzhľadom 
k uvedenému termínu je potrebné rozhodnúť uznesením OZ o spracovaní žiadosti. 
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu 
vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie Zberného dvora 
v objekte (Švehlíkovec). 
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Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Bod č.9 - Výsadba ovocných drevín na pozemku obce parc.č.4326 o výmere 12 836 m2 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta - v zmysle aktivity obce Dolné Srnie na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
mimo zastavaného územia (pripomienka pp.M.Hargaša) Vám predkladám zámer na výsadbu 
nelesnej drevinovej vegetácie na par.č.4326 o výmere 12 836 m2. Jedná sa o výsadbu 
ovocných stromov – slivky odrody STANLEY a TOPTASTE podľa prílohy. Na zasadnutí OZ 
je potrebné rozhodnúť o realizácii tejto činnosti. OZ po prebiehajúcej diskusii rozhodlo 
o realizácii tejto činnosti v rámci eurofondov a v rámci dobrovoľných brigád svojpomocne 
v budúcom roku. 
 
Bod č.10 - VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  
                  odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
                  a drobné stavebné odpady (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 VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zapracovaním uvedených pripomienok 
 
Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Bod č.11 - Zakúpenie pozemku pod obecným úradom 
 
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 
Starosta oboznámil poslancov, že v roku 2013 Slovenská pošta oznámila záujem odpredať 
pozemok č.4573  o výmere 237 m2 pod budovou obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo 
poverilo starostu spracovaním návrhu na odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. Riaditeľstvo 
Slovenskej pošty v r.2013 pozastavilo predaj nehnuteľností. Opätovne otvorili ponukové 
konanie v apríli 2016, na ktoré obecný úrad reagoval podaním žiadosti o odkúpenie uvedenej 
parcely. Našej žiadosti Slovenská pošta vyhovela a poslala nám návrh Kúpnej zmluvy 
(príloha k zápisnici). 
Starosta – dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu 
podpísaním Kúpna zmluva o prevode vlastníctva uzavretá na základe ustanovenia § 588  
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam  
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v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami - Slovenská pošta, a.s. a Obec Dolné Srnie 
- pozemok  parcela č.4573  o výmere 237 m2 (pod budovou obecného úradu) a schvaľuje 
kúpnu cenu dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 2 222 €  
(slovom: dvetisícdvestodvadsaťdva eur ) vrátane DPH, t.j.  1 851,67 € bez DPH, z toho DPH 
vo výške 20% je 370,33 €. 
 
Hlasovanie: 
Za – pp. M.Hargaš,R. Hejbal,PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč, Mgr. F.Miklánek       
Proti – 0 
Neprítomný – pp.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,  
Zdržal sa – 0 
 
Bod č.12 - Dolnosrnianske noviny 3/2016 
 
Starosta požiadal, aby príspevky do novín zaslali do 15.9.2016. 
 
Bod č.13 - Hodová zábava  
 
Hodová zábava aj vzhľadom na „šibeničný termín“ sa robiť nebude. 
 
Bod č.14 - Rôzne, diskusia 
 
Starosta – 
° informácia o archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely „Dolné Srnie – 
Na kopaniciach pri háji“. O vykonaní vykopávok a doterajších nálezoch bola vypracovaná 
nálezová správa vypracovaná archeológom Mgr. Ondrejom Žaárom dňa 11.08.2016  
za spolupráce s Mgr. P.Černajom a MVDr. Z.Rehorom. Podpísal som zmluvu so Združením 
evanjelikov a.v. Považského seniorátu v zastúpení Mgr. Pavlom Černajom na 2 000,-€.  
Je to v rámci PHSR. Správa je dostupná k nahliadnutiu na obecnom úrade. 
° stav finančných prostriedkov (príloha k zápisnici) 
° stretnutie dôchodcov dňa 14.10.2016 – informácia 
° informácia o MŠ 
° vymaľovanie nájomných bytov – mám prisľúbené, ak sa to stihne ku koncu roka, alebo až  
   na budúci rok 
pp.PhDr. J.Chovancová – informácia o podaných výzvach a projektoch. 
pp.M.Hargaš – oddychová zóna – je to podchytené, pretože je to majetok obce, že sú tam 
občania na vlastné riziko, aby nevznikol nejaký problém v prípade úrazu. 
pp.PhDr. J.Chovancová – je vyvesený návštevný poriadok. Po dokončení sa tam spraví 
vývesná tabuľa, kde by bolo všetko vyvesené. 
°  potrebujeme spraviť viac vývesných tabúľ za cenu A3 36,-€/ks – kompostovisko  
a zberný dvor. Ak má z poslancov niekto potrebu vývesných tabúľ, dajte požiadavku  
do 15.09.2016, aby sme to objednali spolu.  
° dopravné značky na obecných cestách sú zničené a chýbajú – do 15.09.2016 je potrebné 
nahlásiť a vymenili by sa. 
° zberný dvor – v posledných novinách som dostatočne vysvetlil čo patrí a nepatrí  
do zberného dvora, deň a čas otvorenia – žiaľ je to vizitka nedisciplinovaných občanov. 
pp.R.Hejbal – chcem sa opýtať čo bude s nájomným bytom po Jánovi Václavovi ml., mali  
by sme to doriešiť. 
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Starosta – podpíšeme nájomnú zmluvu s p.V.Roden s tým, že právnička mi ešte neposlala 
vyjadrenie. Chcem požiadať pp.M.Hargaša, aby v stredu 07.09.2016 prišiel skôr, lebo musíme 
tam viac vecí doriešiť. 
pp.Mgr. P.Kovač – chcem sa opýtať, či teraz na jeseň by sa nedala vysypať cesta v „Žabinci“ 
aspoň 5-6 autami asfaltovej drviny a pogúľať nech to tam zatvrdne. Nech aspoň niečo  
pre nich urobíme. 
Starosta – pokúsim sa im to vybaviť. Problém nie je vybaviť kameň, problém je v tom, že 
stále neviem dokedy budeme schopný spustiť kanalizáciu. Mám navrhnutý projekt cesty 
z podobnej dlažby akú sme dávali pred MŠ. Cesta je úzka a je problém dostať povolenie 
od DI PZ SR. Tam nevychádzajú zákruty a je potrebný vybudovať odvodňovací kanál. Zatiaľ 
to spravíme ako údržbu, ale mám obavy, keď to začneme robiť, prvé čo nás udajú, že nemáme 
stavebné povolenie. 
pp.PhDr. J.Chovancová – projekt poľné cesty bude z toho niečo? 
Starosta – zatiaľ neviem. Projekt schválili, peniaze nie sú. Prišlo nám rozhodnutie, že na to 
nedostaneme peniaze, tak som poslal odvolanie. V rámci okresu Nové Mesto nad Váhom 
nedostal peniaze nikto a neviem prečo. 
pp.M.Hargaš – je potrebné dať do novín článok, že kompostovisko nie je kafiléria. Medzi 
trávou je sliepka či zajac, potom išiel z toho veľký zápach a behajú tam potkany. Môžeme  
byť radi, že nám  PD povolilo mať tam kompostovisko.  
Starosta – navrhujem, že budeme platiť nejakou čiastkou vrátnikov na PD a budú 
kontrolovať, zapisovať kto tam čo vyváža. Dohodnem to s predsedom PD Dolné Srnie. 
Ešte som si preveril na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom do akej výšky môžeme 
takýchto ľudí pokutovať. 
 
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 
 
Bod č. 15 - Záver 
 
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 21. zasadnutie OZ 
v Dolnom Srní. 
 
Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:19:05 hod. 
 
 
 
Overovatelia:pp. R.Hejbal, Mgr. F.Miklánek  
 


