ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 7.12.2018 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter
MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD. , Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila
PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Pozvaní hostia: Mgr. Eva ŠEDIVÁ – predsedníčka MVK, Ing. Michal DAŇO, JUDr. Michal
TURÁK, Ing. Ján PAPIERNIK, PaedDr. Martina HANUSOVÁ
Ostatní prítomní: Ing. Andrea KEBÍSKOVÁ, Marta PAPIERNIKOVÁ, Zlatica KONÍČKOVÁ,
Zlatica PAVLOVIČOVÁ, Bc. Mária CHOVANČÍKOVÁ - pracovníčky obecného úradu
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
1.1. Otvorenie zasadnutia
Starosta – privítal prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vzhľadom na to, že sa jedná o prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom funkčnom
období, požiadal prítomných, aby povstali. Zaznela štátna hymna SR.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Bc. Jozef Turák, Ing. Róbert Jánsky
Zapisovateľka: Ing. Silvia Kebísková - pracovníčka obecného úradu
1.3. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Šedivá - predsedníčka MVK – prečítala správu MVK o výsledkoch volieb. Správa je prílohou
tejto zápisnice.
Starosta – poďakoval p. Šedivej za prednesenie správy o výsledkoch volieb.
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starosta - predniesol sľub starostu a tento potvrdil svojim podpisom.
Zároveň mu predsedníčka MVK odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce.
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta - prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva a každý zo zvolených poslancov
svojim podpisom pod text sľubu tento potvrdil. Zároveň zvoleným poslancom odovzdala
predsedníčka MVK osvedčenia o zvolení za poslancov OZ.
Ďalej informoval, že nakoľko funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, na jeho
miesto postúpila ako prvá v poradí z náhradníkov Mgr. Mária Húdeková, ktorá taktiež
zložila sľub a predsedníčka MVK jej odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.

Týmto úkonom sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva a začalo sa
funkčné obdobie novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta – konštatoval, že nakoľko všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub,
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému programu rokovania. Nikto nemal žiadne
pripomienky. Starosta dal o predloženom programe hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 1
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválený program rokovania:
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
1.1. Otvorenie zasadnutia - starosta obce
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu – predsedníčka MVK Mgr. Eva Šedivá
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba mandátovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie – predsedníčka mandátovej
komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií, určenie
náplne ich práce
7. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
8. Zriadenie komisie pre sťažnosti
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
OZ
10. Určenie členov Rady školy ZŠ s MŠ V. Mitúcha za zriaďovateľa
11. Určenie sobášiaceho poslanca
12. Určenie platu starostu obce

13. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019
14. Záver
3. Voľba mandátovej komisie
Starosta – predložil návrh na uznesenie.
Nikto nemal žiadne námietky ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 2
k voľbe mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) volí
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Mária Húdeková, Ing. Jaroslav Papiernik, Ing. Peter
Mierny
B) ukladá
mandátovej komisii:
1. overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
2. zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
3. podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Starosta - požiadal mandátovú komisiu o preskúmanie dokumentov – zloženie sľubu, čestné
vyhlásenia poslancov, že nie je u nich konflikt záujmov.
Mandátová komisia po kontrole všetkých predložených dokumentov vypracovala správu,
ktorú predniesla predsedníčka komisie Mgr. Mária Húdeková. Správa je prílohou tejto
zápisnice.
Nikto nemal žiadne pripomienky k správe, starosta dal hlasovať o vzatí správy na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 3
k overeniu zloženia sľubu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. overenie zloženia sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov OZ a správu
mandátovej komisie.
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jozef Húserka zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Mária Húdeková, Ing. Róbert
Jánsky, Mgr. Janka Kubíčková, Ing. Peter Mierny, Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Ing.
Jaroslav Papiernik, Jarmila Pavlačková, Ing. Jakub Trška, Bc. Jozef Turák.
5. Príhovor novozvoleného starostu
Starosta – predniesol príhovor. Poďakoval poslancom, ktorí v minulom období
v zastupiteľstve pracovali. Poďakoval sa za ich činnosť v uplynulom období, za pomoc,
ochotu a nové myšlienky, ktoré do práce zastupiteľstva priniesli.
Takisto vyslovil poďakovanie končiacim členom odborných komisií za ich prácu
v uplynulom období.
Novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov, nových myšlienok, nápadov a veľa
radosti z práce, ktorú budú vykonávať. Vyslovil prianie, aby OZ ťahalo spoločne obec
dopredu. Poprial veľa zdravia, úspechov. Požiadal, aby sa na pôde OZ odložili stranícke
tričká a všetci spolu pracovali pre dobro obce.
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií, určenie
náplne ich práce
Starosta – predniesol návrh na uznesenie, ktorý vyplynul z pracovného stretnutia. Požiadal
prítomných o vyjadrenie k návrhu.
Nikto nemal žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie
komisií.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 4

k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) zriaďuje
Finančnú komisiu
Komisiu výstavby a životného prostredia
Komisiu školstva, kultúry a športu
Sociálnu komisiu
B) volí
Finančná komisia:
a) predsedu komisie: Jarmila Pavlačková
b) členov komisie:
- poslanca: Bc. Jozef Turák
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Jolana Hiklová, Ing.
Andrea Kebísková
Komisia výstavby a životného prostredia:
a) predsedu komisie: Ing. Peter Mierny
b) členov komisie:
- poslancov: Ing. Róbert Jánsky, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Bc. Jozef Turák
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Milan Jurenka, Zlatica
Koníčková
Komisia školstva, kultúry a športu:
a) predsedu komisie: Ing. Jaroslav Papiernik
b) členov komisie:
- poslanca: Ing. Jakub Trška
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Monika Prosňanská, Mgr.
Lýdia Murárová, Mgr. Mária Šimáková, Zdenko Lipták, Marta Papierniková
Sociálna komisia:
a) predsedu komisie: Mgr. Janka Kubíčková
b) členov komisie:
- poslankyňu: Mgr. Mária Húdeková
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Štefan Blaho, Bc. Mária
Chovančíková, Magdaléna Papierniková
C) určuje
- náplň práce komisie, a to:
Finančná komisia:
1. Príprava rozpočtu obce, rozpočtových opatrení, prerokovanie a vydanie stanovísk
k rozpočtu
2. Prerokovanie a vydanie stanovísk k záverečnému účtu obce, hospodáreniu obce,
k poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce
3. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti financií, majetku obce, hospodárenia a rozpočtových pravidiel.

4. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prijímaniu návratných zdrojov financovania – úvery,
pôžičky
5. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Komisia výstavby a životného prostredia:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v oblasti výstavby
a stavebného poriadku, v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia
2. Prerokovanie návrhov investičných akcií obce a vydanie stanoviska k nim
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k drobným stavbám na území obce
4. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom a podnetom v oblastiach životného
prostredia, odpadového hospodárstva a znečisťovania ovzdušia
5. Prerokovanie a vydanie stanovísk k sťažnostiam a susedským sporom občanov
súvisiacich so stavebnou činnosťou
6. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti územného plánovania a výstavby, v oblasti odpadového
hospodárstva a životného prostredia
7. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Komisia školstva, kultúry a športu:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v oblasti školstva,
kultúry a športu
2. Príprava a organizácia kultúrnych podujatí, organizačné zabezpečenie, príprava plánu
kultúrnych podujatí
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v oblastiach kultúry, školstva a športu
4. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti kultúry, školstva a športu
5. Spolupráca so základnou a materskou školou, spolkami v oblasti kultúry a športu,
ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Sociálna komisia:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti
2. Prerokovanie a vydanie stanovísk k poskytovaniu jednorazovej sociálnej výpomoci
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prideľovaniu obecných bytov
4. Vykonávanie sociálnych šetrení v rodinách
5. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v sociálnej oblasti, príprava a organizácia
spoločenských posedení
6. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v sociálnej oblasti
7. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
7. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta – predložil návrh na uznesenie. Vysvetlil zákonné dôvody fungovania a pravidlá na
členstvo v komisii. Požiadal prítomných o vyjadrenie k návrhu.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 5
k zriadeniu komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) zriaďuje
podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Komisiu pre ochranu verejného
záujmu
B) volí
- predsedu komisie: Mgr. Mária Húdeková
- členov komisie: Jarmila Pavlačková, Bc. Jozef Turák
8. Zriadenie komisie pre sťažnosti
Starosta – predniesol návrh na uznesenie a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (bol
novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1. júna 2017.
Dňa 26.9.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní schválilo Zásady pre
vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Horné Srnie.
Zároveň zriadilo komisiu obecného zastupiteľstva pre vybavovanie sťažností.
Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia je potrebné zriadiť novú komisiu
z novozvolených poslancov OZ.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 6
k zriadeniu komisie pre sťažnosti
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) zriaďuje
v súlade so Zásadami pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Horné Srnie zo dňa
26.9.2017 Komisiu pre sťažnosti v podmienkach obce Horné Srnie
B) volí
- predsedu komisie:

Mgr. Mária Húdeková

-

členov komisie:

-

náhradník 1:
náhradník 2:

Jarmila Pavlačková
Bc. Jozef Turák
Ing. Jakub Trška
Ing. Jaroslav Papiernik

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutia OZ
Starosta – vysvetlil potrebu určenia poslanca podľa dôvodovej správy k návrhu na uznesenie.
Dôvodová správa: Zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce.
V prípade, že starosta nesplní zo subjektívnych či objektívnych dôvodov túto svoju zákonnú
povinnosť, zasadnutie má zvolať zástupca starostu prípadne poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom, aby sa zabezpečilo, že obecné zastupiteľstvo bude riadne zasadať
a fungovať.
Predniesol návrh na uznesenie.
Nikto nemal žiadne námietky ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 7
k povereniu poslanca zvolávaním zasadnutí
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
poveruje
poslanca Mgr. Máriu Húdekovú zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
10. Určenie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ V. Mitúcha za zriaďovateľa
Starosta – predniesol návrh na uznesenie ako bol prerokovaný na prípravnom stretnutí
a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: Podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov sa rada školy skladá z dvoch zástupcov
pedagogických zamestnancov, jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, štyria
zástupcovia rodičov a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Za zriaďovateľa doteraz boli členmi traja poslanci a pán Pavol Galko. Nakoľko
pôvodní traja poslanci – členovia rady školy boli zvolení aj na ďalšie funkčné obdobie,
navrhujeme ponechať ich v rade školy. Za pána Galku navrhujeme do rady školy delegovať
pána poslanca Ondrejičku.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 8
k delegovaniu členov do rady školy
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) odvoláva
z Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní člena
Pavla Galku,
B) potvrdzuje
v rade školy delegovaných členov za obec ako zriaďovateľa Jarmilu Pavlačkovú, Ing.
Jaroslava Papiernika a Ing. Petra Mierneho
C) deleguje
do rady školy za obec ako zriaďovateľa školy Ing. Vladimíra Ondrejičku PhD.
11. Určenie sobášiaceho poslanca
Starosta – predniesol návrh na uznesenie a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: Podľa legislatívy je obec povinná zabezpečiť sobáš snúbencov, ktorí splnili
zákonné podmienky pre uzavretie manželstva a to aj napr. neočakávaný sobáš (teda
v prípade ohrozenia života v súlade s § 4 ods. 3 zákona o rodine) a to aj v situácii, kedy
starosta obce nebude môcť vykonať obrad. Je preto odporúčané, aby mala obec obsadený
inštitút sobášiaceho poslanca (poslancov) čo najskôr po voľbách.
Postavenie a úlohy starostu ako i povereného poslanca sú v prípade účasti na civilnom sobáši
úplne rovnocenné.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 9
k určeniu sobášiaceho poslanca
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
poveruje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
vykonávaním funkcie sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie 2018-2022 pani Jarmilu
Pavlačkovú.
12. Určenie platu starostu
Pavlačková – predniesla návrh na uznesenie, ako bol prerokovaný na prípravnom zasadnutí
a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: Určovanie platu starostu je jednou z kompetencií vyhradených v § 11 ods.
4 písm. i) zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvu. V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov
obce (tzv. základný mesačný plat).
Dňa 24.10.2018 bola v NR SR schválená novela zákona č. 253/1994 Z.z., ktorou sa vo vzťahu
k platu starostu zavádzajú nasledovné zmeny:
a) mení sa koeficient výpočtu základného platu – v našich podmienkach sa koeficient
zvyšuje z 1,98 násobku na 2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH,
b) zastupiteľstvo je oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu najviac
o 60% (t.j. znižuje sa z pôvodných 70%).
Novela nadobúda účinnosť 1.12.2018.
Podľa usmernenia od Mgr. Briestenského (právny poradca Regionálneho
vzdelávacieho centra v Trenčíne – odborníka na oblasť verejnej správy) nie je možné v čase
od 1.12.2018 do ustanovujúceho zasadnutia OZ ponechať plat schválený zastupiteľstvom (v
našom prípade základný mesačný plat zvýšený o 40%), nakoľko sa zmenili podmienky jeho
výpočtu. V prípade, že starosta je opätovne zvolený, odporúča schváliť nový plat starostu,
ktorý bol opätovne zvolený, s platnosťou od 1.12.2018. Inak by mal starosta v čase od
1.12.2018 do ustanovujúceho zasadnutia plat iba vo výške základného mesačného platu.
V našich podmienkach po predchádzajúcej dohode navrhujeme určiť plat starostu
nasledovne:
- základný mesačný plat zo zákona od 1.12.2018 - 2 099,- eur
- navýšenie rovnaké ako v predchádzajúcom období o 40%
plat starostu s účinnosťou od 1.12.2018 – 2 939,- eur.
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy,
starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 10

k určeniu platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.12.2018
zvýšenie základného mesačného platu starostu obce o 40%, t.j. na sumu 2 939,- eur.
13. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019
Starosta – predložil návrh plánu zasadnutí. Spravidla sa rokovania budú konať na konci
príslušného mesiaca v utorok o 18.00 hodine. Tieto termíny sú orientačné, v prípade potreby
je možné ich posunúť. Prípadnú zmenu v termíne konania poslancom v dostatočnom
predstihu oznámime.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu plánu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 11
k plánu zasadnutí na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
14. Záver
Starosta – spomenul niektoré ťažkosti a problémy, ktoré ovplyvnia v budúcom období
fungovanie obce, napr. problémy so zamestnávaním pracovníkov obce, zvýšenie poplatkov
za uloženie odpadov, obedy zadarmo pre deti v MŠ a ZŠ, údržba chodníkov atď.
Informoval o plánoch do budúcnosti, ktoré už boli prerokované a na ktorých sa budeme
snažiť v plnej miere pracovať – výstavba športovej haly, oprava ciest a chodníkov,
pozemkové úpravy Pod Vŕškom a pod.
Vyslovil presvedčenie, že spoločnými silami v spolupráci s poslancami a aktívnymi občanmi
obce sa nám tieto ciele podarí splniť.
Pavlačková – poďakovala sa v mene doterajšieho zastupiteľstva starostovi za spoluprácu,
zapisovateľke a pracovníčkam úradu za spoluprácu.
Daňo – pogratuloval všetkým zvoleným poslancom. Poprial im, aby v ich práci vždy prevýšil
verejný záujem nad osobnými zámermi a záujmami.
Starosta – taktiež poďakoval za spoluprácu aj firmám v obci a požiadal o pochopenie
v prípade niektorých byrokratických úkonov, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Firmy obci
vychádzajú v ústrety, pomáhajú. Vyslovil presvedčenie, že táto spolupráca bude naďalej
pokračovať.

Starosta - ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval sa
prítomným za účasť. Pripomenul termín konania plánovaného zasadnutia, ktoré sa bude
konať 29. januára 2019.
Na záver poprial všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
úspechov v novom roku.

Jozef Húserka
starosta obce

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,
konaného dňa 7.12.2018

UZNESENIE Č. 1
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE Č. 2
k voľbe mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) volí
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Mária Húdeková, Ing. Jaroslav Papiernik, Ing. Peter
Mierny
B) ukladá
mandátovej komisii:
1. overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
2. zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
3. podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva.

UZNESENIE Č. 3
k overeniu zloženia sľubu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. overenie zloženia sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov OZ a správu
mandátovej komisie.
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jozef Húserka zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Mária Húdeková, Ing. Róbert
Jánsky, Mgr. Janka Kubíčková, Ing. Peter Mierny, Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Ing.
Jaroslav Papiernik, Jarmila Pavlačková, Ing. Jakub Trška, Bc. Jozef Turák.

UZNESENIE Č. 4
k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) zriaďuje
Finančnú komisiu
Komisiu výstavby a životného prostredia
Komisiu školstva, kultúry a športu
Sociálnu komisiu
B) volí
Finančná komisia:
c) predsedu komisie: Jarmila Pavlačková
d) členov komisie:
- poslanca: Bc. Jozef Turák
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Jolana Hiklová, Ing.
Andrea Kebísková
Komisia výstavby a životného prostredia:
c) predsedu komisie: Ing. Peter Mierny
d) členov komisie:
- poslancov: Ing. Róbert Jánsky, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Bc. Jozef Turák
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Milan Jurenka, Zlatica
Koníčková
Komisia školstva, kultúry a športu:
c) predsedu komisie: Ing. Jaroslav Papiernik
d) členov komisie:
- poslanca: Ing. Jakub Trška
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Monika Prosňanská, Mgr.
Lýdia Murárová, Mgr. Mária Šimáková, Zdenko Lipták, Marta Papierniková
Sociálna komisia:
c) predsedu komisie: Mgr. Janka Kubíčková
d) členov komisie:
- poslankyňu: Mgr. Mária Húdeková
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Štefan Blaho, Bc. Mária
Chovančíková, Magdaléna Papierniková
C) určuje
- náplň práce komisie, a to:
Finančná komisia:
1. Príprava rozpočtu obce, rozpočtových opatrení, prerokovanie a vydanie stanovísk
k rozpočtu
2. Prerokovanie a vydanie stanovísk k záverečnému účtu obce, hospodáreniu obce,
k poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce

3. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti financií, majetku obce, hospodárenia a rozpočtových pravidiel.
4. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prijímaniu návratných zdrojov financovania – úvery,
pôžičky
5. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Komisia výstavby a životného prostredia:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v oblasti výstavby
a stavebného poriadku, v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia
2. Prerokovanie návrhov investičných akcií obce a vydanie stanoviska k nim
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k drobným stavbám na území obce
4. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom a podnetom v oblastiach životného
prostredia, odpadového hospodárstva a znečisťovania ovzdušia
5. Prerokovanie a vydanie stanovísk k sťažnostiam a susedským sporom občanov
súvisiacich so stavebnou činnosťou
6. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti územného plánovania a výstavby, v oblasti odpadového
hospodárstva a životného prostredia
7. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Komisia školstva, kultúry a športu:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v oblasti školstva,
kultúry a športu
2. Príprava a organizácia kultúrnych podujatí, organizačné zabezpečenie, príprava plánu
kultúrnych podujatí
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v oblastiach kultúry, školstva a športu
4. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti kultúry, školstva a športu
5. Spolupráca so základnou a materskou školou, spolkami v oblasti kultúry a športu,
ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom
Sociálna komisia:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti
2. Prerokovanie a vydanie stanovísk k poskytovaniu jednorazovej sociálnej výpomoci
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prideľovaniu obecných bytov
4. Vykonávanie sociálnych šetrení v rodinách
5. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v sociálnej oblasti, príprava a organizácia
spoločenských posedení
6. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v sociálnej oblasti
7. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom

UZNESENIE Č. 5
k zriadeniu komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní

A) zriaďuje
podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Komisiu pre ochranu verejného
záujmu
B) volí
- predsedu komisie: Mgr. Mária Húdeková
- členov komisie: Jarmila Pavlačková, Bc. Jozef Turák

UZNESENIE Č. 6
k zriadeniu komisie pre sťažnosti
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) zriaďuje
v súlade so Zásadami pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Horné Srnie zo dňa
26.9.2017 Komisiu pre sťažnosti v podmienkach obce Horné Srnie
B) volí
- predsedu komisie:
- členov komisie:
-

náhradník 1:
náhradník 2:

Mgr. Mária Húdeková
Jarmila Pavlačková
Bc. Jozef Turák
Ing. Jakub Trška
Ing. Jaroslav Papiernik

UZNESENIE Č. 7
k povereniu poslanca zvolávaním zasadnutí
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
poveruje
poslanca Mgr. Máriu Húdekovú zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

UZNESENIE Č. 8
k delegovaniu členov do rady školy
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) odvoláva
z Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní člena
Pavla Galku,
B) potvrdzuje
v rade školy delegovaných členov za obec ako zriaďovateľa Jarmilu Pavlačkovú, Ing.
Jaroslava Papiernika a Ing. Petra Mierneho
C) deleguje
do rady školy za obec ako zriaďovateľa školy Ing. Vladimíra Ondrejičku PhD.

UZNESENIE Č. 9
k určeniu sobášiaceho poslanca
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
vykonávaním funkcie sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie 2018-2022 pani Jarmilu
Pavlačkovú.

UZNESENIE Č. 10
k určeniu platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.12.2018
zvýšenie základného mesačného platu starostu obce o 40%, t.j. na sumu 2 939,- eur.

UZNESENIE Č. 11
k plánu zasadnutí na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.

Jozef Húserka
starosta obce
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Poslanec

Vysvetlivky:
I – za
X – proti
O – zdržal sa
N – neprítomný

