
Z Á P I S N I C A 

z 35. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 15.12.2017 (príloha CD) 

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

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

 

Kontrolórka: Ing. K.Kráľová  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

 

Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa privítal prítomných na 35. zasadnutí OZ Dolné Srnie 

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

6.12.2017. Pozvánku na dnešné zasadnutie (aj telefonicky) a podklady poslanci dostali  

e-mailom:. Zasadnutie je uznášania schopné.  

(Zasadnutie bolo pôvodne zvolané na dňa 13.12.2017, ktoré nebolo uznášania schopné 

zasadnutie OZ sa presunulo na dňa 15.12.2017 o 16.00 hod.) 

 

Návrh programu: 

 

1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov 

2. Kontrola plnenia uznesení z 33.zasadnutia OZ 

3. Rozpočtové opatrenie č.4/2017 

4. Rozpočet 2018 

5. VZN č.4/2017 - o miestnych daniach  a miestnom   poplatku za   komunálne   odpady  

a  drobné   stavebné  odpady 

6. VZN č.5/2017 -  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

7. Výzva na predkladanie ponúk MŠ 2018 

8. PHSR 2018-2022 

9. Územný plán obce Dolné Srnie 

10. Sťažnosť občanov z lokality Žabinec 

11. Výzva na triedený zber komunálnych odpadov 

12. Internetová stránka obce 

13. Diskusia – rôzne 

 

Starosta – dávam hlasovať za návrh programu  

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú 

Za overovateľov:pp.M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

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

 

Starosta obce Ing. M.Skovajsa  prečítal uznesenia z 34. zasadnutia OZ. Zápisnicu a uznesenia 

poslanci dostali na pripomienkovanie e-mailom:. Overovatelia podpísali zápisnicu.  

 

Bod č. 3 - Rozpočtové opatrenie č.4/2017 

 

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

kontrolórka Ing. K.Kráľová -   
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu na zmenu rozpočtu obce Dolné Srnie  

na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.4/2017  (príloha k zápisnici)    

Starosta -  ak nie sú pripomienky 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.J.Bušo, Ing. J.Hamaj,M.Hargaš, R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová,  

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 4 - Rozpočet 2018 

 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2018 (príloha 

k zápisnici) poslanci dostali e-mailom:.  

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje rozpočet na rok 2018 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 5 - VZN č.4/2017 - o miestnych daniach  a miestnom   poplatku za   komunálne  

                                           odpady  a  drobné   stavebné  odpady (príloha k zápisnici) 

 

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

Pripomienky a návrhy pp. Ing.J.Hamaja, R.Hejbala, PhDr. J.Chovancovej a kontrolórky obce 

Ing. K.Kráľovej boli spracované vo VZN. 

Starosta -  ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné 

Srnie č. 4/2017. 
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Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 6 - VZN č.5/2017 -  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

      (príloha k zápisnici) 

 

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

K návrhu VZN č.5/2017 neboli žiadne pripomienky.  

Starosta – ak nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení - 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Dolné Srnie č. 5/2017. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 7 - Výzva na predkladanie ponúk MŠ 2018 (príloha k zápisnici) 

 

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

pp.PhDr. J.Chovancová -  navrhujem, aby otváranie a vyhodnotenie ponúk dňa 01.03.2018  

o 15.00 hodine na adrese verejného obstarávateľa: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie – 

bola za účasti uchádzačov. 

Starosta – ak už nie sú pripomienky dávam hlasovať, aby sme prijali uznesenie v tomto znení 

- Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Výzvu na predkladanie ponúk MŠ 2018   

s návrhom, aby otváranie a vyhodnotenie ponúk dňa 01.03.2018 o 15.00 hodine na adrese 

verejného obstarávateľa: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie – bola za účasti uchádzačov. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti – 0 

Neprítomní – pp. Mgr. P.Kováč, Mgr.F.Miklánek,  

Zdržal sa - 0      

 

Bod č. 8 - PHSR 2018-2022 

 

Starosta informoval poslancov o príprave PHSR 2018-2022 a po rozprave s poslancami sa 

dohodli, aby starosta opäť oslovil p. D.Plaškovú. 

 

Bod č. 9 - Územný plán obce Dolné Srnie 

 

pp. Ing. J.Hamaj – informoval starostu obce a poslancov o návrhu do zadania ÚPD, ktorý 

spracováva v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v našej obci. Termín odovzdania 

najneskôr do konca roka 2017. 
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Bod č. 10 - Sťažnosť občanov z lokality Žabinec 

 

Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali na zasadnutí. Táto sťažnosť  bola 

prezentovaná aj na spoločnom stretnutí dňa 29.11.2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome. 

Starosta navrhol stretnutie všetkých dotknutých obyvateľov lokality „Žabinec“ k uvedenej 

sťažnosti s poslancami OZ, ktoré zvolá po doručení správy zo Štátneho stavebného dohľadu 

v lokalite Žabinec „IBV – inžinierske siete“. 

 

Bod č. 11 - Výzva na triedený zber komunálnych odpadov 

 

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

 

 

Bod č. 12 - Internetová stránka obce 

 

Starosta informoval poslancov o internetovej stránke a zaškolenie zamestnancov má 

prebehnúť v najbližších dňoch. 

 

Bod č.13 - Rôzne, diskusia 

 

Rôzne – 

 

Starosta- 

 

° stav finančných prostriedkov na účtoch obce (príloha k zápisnici) 

° Harmonogram plánu zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní  

   na rok 2018 (príloha k zápisnici) 

 

Informácia - 

 

° ohlásenie drobnej stavby – p.Mgr. M.Kostolány (Sú 90/2017) 

° žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby – novostavba RD p.Ing.B.Pevalová (Sú 92/2017) 

° žiadosť o povolenie stavby MZZO p.Ing.B.Pevalová (Sú 93/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.Ing. B.Pevalová (Sú 94/2017) 

° ohlásenie drobnej stavby – p.Ing. B.Pevalová ( Sú 95/2017) 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.14 - Záver   

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 35. zasadnutie OZ 

v Dolnom Srní.  

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   Ukončenie zasadnutia:  17:30 hod. 

 

 

Overovatelia: pp.M.Hargaš, PhDr. J.Chovancová 

 



 


