
Z Á P I S N I C A 

z 29. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 29.03.2017 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp.J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová, Mgr. P.Kováč,  

                 

Neprítomní:pp. Mgr. F. Miklánek (ospr.), 

 

Kontrolórka: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 29. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

a oboznámil ich s návrhom programu, ktorý pripravila OR na zasadnutí dňa 22.03.2017. 

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 28. zasadnutia OZ 

3. Nákup bubnovej kosačky pre potreby obce 

4. Investičná akcia  zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 

5. Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ 

6. Zníženie energetickej náročnosti budovy KD 

7. Žiadosť o dotáciu rekonštrukcie objektu hasičskej zbrojnice 

8. Dokončenie opravy chodníka v časti obce smer Bošáca ( Kováč,Šimovec) 

9. Rekonštrukcia časti cesty Žabinec  

10. Spevnenie plochy zberného dvora 

11. VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie 

12. 90.výročie založenia DHZ Dolné Srnie 

13. Rôzne, diskusia 

14. Záver   

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

 

Za overovateľov: pp.J.Bušo, R.Hejbal  

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      
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Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolórka obce Ing. K.Kráľová  prečítala uznesenia z 28. zasadnutia OZ. Zápisnicu 

a uznesenia poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali 

zápisnicu.  

 

Bod č.3 - Nákup bubnovej kosačky pre potreby obce 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov (príloha k zápisnici). 

Starosta - žiadam OZ o schválenie nákupu bubnovej kosačky. Pre kosenie väčších plôch 

trávnatého porastu tam, kde nie je prístup s traktorom, nemá obec techniku. Jedná sa najmä 

o kosenie cintorína, záhrady MŠ, pozemkov na Háji a pod. Bubnová kosačka stojí cca 630,-€.  

Poslanci tento bod programu presunuli na 30.zasadnutie OZ po zaslaní prospektov rôznych 

druhov kosačky. 

 

Bod č. 4 - Investičná akcia  zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ  

                (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta - v rámci výzvy s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6 do 31.05.2017 je potrebné 

podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na :  

1. Zateplenie obvodového plášťa budovy MŠ 

2. Inštaláciu tepelného čerpadla  16 kW 3f 

3. Zateplenie stropu na 1 podlaží 

4. Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove MŠ 

Vzhľadom k tomu, že podmienky výzvy vyžadujú uznesenie OZ k podaniu žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti obecný úrad spracováva potrebné podklady 

pre uvedenú žiadosť a nie je možné určiť presnú cenu dotácie. Predpoklad je cca 140 – 180 

tisíc eur. Vzhľadom k tomu, že podmienky výzvy vyžadujú prijatie uznesenia OZ. Dávam 

hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní 

poveruje starostu obce Ing. Miroslava Skovajsu vypracovaním a podaním žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ  v rámci výzvy 

s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 5 - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta bližšie informoval poslancov o vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

na zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ. K tomuto bodu programu prijmeme 

uznesenie na zasadnutí OZ dňa 17.05.2017. 
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Bod č. 6 - Zníženie energetickej náročnosti budovy KD (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta bližšie informoval poslancov o vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

na zníženie energetickej náročnosti budovy KD. K tomuto bodu programu prijmeme 

uznesenie na zasadnutí OZ dňa 17.05.2017. 

 

Bod č.7 - Žiadosť o dotáciu rekonštrukcie objektu hasičskej zbrojnice      

                (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice v obci Dolnom Srní a o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  

požiarneho vozidla IVECO pre DHZ v Dolnom Srní. Na podanie žiadosti boli 3 dni. 

 

Bod č.8 - Dokončenie opravy chodníka v časti obce smer Bošáca ( Kováč, Šimovec)  

                (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Pre dokončenie chodníka na ľavej strane cesty III.triedy smer Bošáca v úseku od RD  

súp.č.453 vlastníka Mgr. Petra Kováča po parcelu č. 5554 – poľná cesta do lokality   

„Na Lánoch“ v dĺžke cca 125 m je potrebné geodetické zameranie, súhlas vlastníkov parciel 

č.4097/4 Šimovec Michal,Mgr. Mária Šimovcová a parcely č. 4097/5 Mgr. Michal Marták 

s odstúpením časti parciel pre vybudovanie chodníka, vybudovať od uvedených parciel 

oporný múr, osadiť cestné obrubníky a položiť zámkovú dlažbu na dĺžku 125 m. 

Predbežný rozpočet predstavuje sumu cca 7 600 €. Je potrebné rozhodnúť o pokračovaní  

vo výstavbe chodníka. Na dnešnom zasadnutí je potrebný súhlas OZ o oprave tohto chodníka, 

aby som mohol rokovať s vlastníkmi uvedených  parciel o odstúpení pozemku. 

Ing. J.Hamaj – mám pripomienku. Žiadam, aby táto oprava chodníka išla v zmysle 

legislatívy – stavebné povolenie a všetkým, čo k tomu patrí.  

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje dokončenie chodníka na ľavej strane cesty III.triedy smer Bošáca. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 9 - Rekonštrukcia časti cesty Žabinec (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Vzhľadom na neúnosný stav cesty do lokality Žabinec - pre rok 2017 navrhujem v I.etape 

opraviť úsek cesty od záhrady pani Maninkovej (začiatok par.č.3458 – súčasná cesta) po RD 

súp.č.471 Pavol Behul a RD súp.č.159 Maninková Viera. Jedná sa o dĺžku cesty cca 122 m. 

Po uvedenej komunikácii nie sú projektované žiadne inžinierske siete. K stavbe uvedeného  
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úseku cesty bude vyhlásené výberové konanie po súhlase OZ. Na zasadnutí OZ je potrebné 

rozhodnúť o začatí budovania I. etapy cesty v lokalite Žabinec.  

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje začatie budovania I.etapy cesty v lokalite Žabinec. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa – pp.Ing. J.Hamaj, M.Hargaš      

 

Bod č.10 - Spevnenie plochy zberného dvora (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Pre zlepšenie podmienok zberu veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu 

v priestore pozemkov par.č.30 a 31/1 je žiadúce vybetónovať plochu dvora v celkovej ploche 

cca 434 m3. Pred zabetónovaním je potrebné vyrovnať plochu dvora navezením 

podkladového materiálu v objeme cca 80 m3 (vykopaná zemina a drobný stavebný odpad). 

Finančné náklady na vybetónovanie dvora predstavujú čiastku cca 5 260,- €  za nákup betónu 

CB III. od spoločnosti SLOVITRANS. Príprava podkladu pre zabetónovanie cca  2 200,- €.  

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje I.etapu terénnych prác vyrovnania plochy v zbernom dvore  

bez betónovania. 

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa – pp.Ing. J.Hamaj,      

 

Bod č.11 - VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie  

                  (príloha k zápisnici) 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta informoval poslancov o upozornení prokurátora VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Dolné Srnie: 

V článku 2 v bode 2): 

2) Iným právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území obce, ako sú uvedené v odseku 1, obec môže poskytnúť dotácie 

len z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 

a zamestnanosti. 

Správne: 

V prvom riadku doplniť v texte .... Iným právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, ako sú uvedené 

v odseku 1, obec môže poskytnúť dotácie len z vlastných príjmov a na podporu 

všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. 
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V článku 5 odst.1 písm.a) 

1) Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, podpísanej 

oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať: 

a) presné označenie oprávneného subjektu (ďalej len žiadateľa) v súlade s označením 

na výpise z príslušného registra, u fyzických osôb meno, priezvisko, rodné číslo, 

trvalý pobyt 

Správne: 

Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, podpísanej 

oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať: 

a) presné označenie oprávneného subjektu (ďalej len žiadateľa) v súlade s označením 

na výpise z príslušného registra.  

Účinnosť VZN vyznačiť až s dátumom 15 dní po schválení Obecným zastupiteľstvom. 

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní schvaľuje VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolné Srnie 

 

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 12 - 90.výročie založenia DHZ Dolné Srnie 

 

Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

Starosta - dňa 24.apríla 1927 ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave 

výnosom č.12.003/V. adm. odsúhlasilo Stanovy dobrovoľného hasičského zboru v obci Dolné 

Srnie: Vo verejnej voľbe bol veliteľom DHZ zvolený Martin Berger – statkár, zástupcom sa 

stal Štefan Drlo správca školy a tajomníkom Max Wieser. Gazdom zboru bol Ján Zelko.  

Pri tejto príležitosti chcem usporiadať stretnutie bývalých hasičov a hasičiek dňa 28.apríla 

2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome. Predpokladám účasť približne 45-50 ľudí. Poslancom 

OZ budú zaslané pozvánky.  

 

Bod č.13 - Rôzne, diskusia 

 

Starosta privítal na zasadnutí p.Miroslava Hargaša, aby bližšie informoval poslancov 

o svojom zámere. 

Kontrolórka Ing. K.Kráľová – predložila poslancom zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.1/2017. Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e- mailom:. 

° Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Dolné Srnie Ing. Miroslav Skovajsa, 

schvaľuje toto rozpočtové opatrenie:  
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   Schválený  Upravený  Návrh na  Zmena   

   

   
rozpočet  
   

rozpočet  
   

zmenu  

rozpočtu  

rozpočtu  
   

Bežné príjmy  370 113  370 113  0  370 113  

Kapitálové príjmy  195 00  195 000  0  195 145  

- 233 001 – predaj pozemku  0  0  +145  145  

Finančné operácie príjmové  65 000  65 000  0  65 000  

Príjmy spolu:  630 113  592 257  0  630 258  

 

   Schválený  Upravený  Návrh na  Zmena   

   

   
rozpočet  
   

rozpočet  
   

zmenu  

rozpočtu  

rozpočtu  
   

Bežné výdavky   368 757  368 757  0  369 242  

- 637 028 – odsúpenie od 

kúpnych zmlúv      +485  485  

Kapitálové výdavky  208 000  208 000  0  210 222  

- 711 001 – nákup pozemku  0  0  +2222  2222  

Finančné operácie   15 500  15 500  0  15 500  

Výdavky spolu:  592 257  592 257  0  594 479  

  

Starosta - dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

                                         

Hlasovanie:  

Za - pp. J.Bušo,Ing. J.Hamaj,M.Hargaš,R.Hejbal, pp.PhDr. J.Chovancová,Mgr. F.Miklánek 

Proti – 0 

Neprítomní - pp.Mgr. F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

° Mgr. Branislav Zemanovič,advokát (zastupujúci p.Dašu Vaškovú) – zrušené stavebné  

  povolenie k výstavbe RD – informácia o podaní podnetu a uplatnení škody 

Starosta – v tejto veci zastupuje SÚS v Novom Meste nad Váhom. Informácia pre poslancov 

všetky rozhodnutia a odvolania proti rozhodnutiam boli formou verejnej vyhlášky zverejnené 

vo vývesnej tabuli obce Dolné Srnie.  

 

Starosta –  

 

° na základe požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia OZ -  predkladať poslancom  

   na každom zasadnutí OZ pohľadávky voči nájomníkom za nájom a služby na nájomných 
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  bytoch. K dnešnému dňu máme dlh od jedného nájomníka – Petr Ochodnický. Je predvolaný 

   na obecný úrad dňa 5.4.2017 k riešeniu vyrovnania dlhu na nájomnom a za služby, alebo  

   výpovede z nájomného bytu. 

° výzva na príspevky do obecných novín do 5.4.2017 

pp.PhDr. J.Chovancová – informovala poslancov o projekte vybudovania dreveného altánku 

pre kultúrne podujatia za kultúrnym domom – hlasovaním do 31.3.2017. 

pp. M.Hargaš – vyzvať vlastníka nehnuteľnosti  v Panskej záhrade upraviť pozemok  

– PEMI INVEST s.r.o. so sídlom v Trenčíne. 

Starosta - písomne upozorňujeme majiteľov, aby sa o pozemky riadne starali, no bez 

akejkoľvek odozvy. Žiadosť o pomoc pri zjednaní nápravy som zaslal aj na Okresný úrad, 

pozemkový a lesný odbor v Novom Meste nad Váhom. 

pp.R.Hejbal –  už sa to riešilo aj v minulosti. Na náš podnet to riešiť cez Okresný úrad, odbor 

ŽP. Mali tam dokonca stavať a ak nebudú, je to porušenie zmluvy. 

p.Ľ.Sapák – upozornil na nefunkčnosť webovej stránky obce, chýbajú zloženia komisie OZ, 

kontakt a ich činnosť. 

 pp.R.Hejbal – počas môjho zastupovania som mal prizvaných pracovníkov firmy COMTEC, 

ktorí nás oboznámili s podmienkami, veď všetky obce na okolí to majú a bez problémov. 

Zrazu prišiel p.I.Šimonovič on dá všetko rýchlo do poriadku a bude sa o to starať. Prešli 3 

roky  a problémy stále trvajú. 

Starosta – všetky zmluvy, faktúry, zápisnice a uznesenia sú zverejňované na stránke Register 

odberateľských vzťahov a pre lepšiu informovanosť občanov, dáme oznam aj do obecných 

novín.  

pp.R.Hejbal – pozvať pracovníkov firmy COMTEC na najbližšie OZ, aby nám spravovali 

webovú stránku.  

 

° návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – ICS SYSTEM, s.r.o. Stará Turá  

   (Sú 20/2017) 

° oznámenie o začatí kolaudačného konania – p.E.Prikrylová (Sú 21/2017) 

° žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby RD č.252 – (Sú 22/2017) 

° žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe RD – Mgr. E.Huličiaková (Sú 23/2017) 

° oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním –p.L.Ondruška  

   (Sú 24/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.J.Mažár (Sú 26/2017) 

° žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia –  

   p.E.Prikrylová (Sú 27/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.Lisák Pavol (Sú 28/2017) 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 14 - Záver 

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 29. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:19:32 hod. 

 

 

Overovatelia:pp.J.Bušo, R.Hejbal  


