ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 29.1.2019
o 18.00 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
Starosta – privítal prítomných. Nakoľko ide o prvé zasadnutie v novom roku, poprial
všetkým prítomným veľa zdravia, šťastia v novom roku, veľa zápalu do práce. V tomto roku
nás čakajú viaceré výzvy, snáď sa nám všetko podarí splniť k spokojnosti. Otvoril plánované
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy na zmenu programu, starosta dal
o programe hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 12
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania:
1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018
2. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
3. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2018
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
5. Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku kontrole efektívnosti
a účinnosti triedeného zberu KO v obci Horné Srnie vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom SR
6. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena
pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov
7. Diskusia

8. Záver
Starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Mária Húdeková, Mgr. Janka Kubíčková
Zapisovateľka: Ing. Silvia Kebísková - pracovníčka obecného úradu
1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018
Húserková – vykonala kontrolu uznesení z minulého zasadnutia. Žiadne úlohy neboli
uložené.
Nikto nemal žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o zobratí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 13
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 1-11 zo zasadnutia konaného dňa 7.12.2018.
1. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
Starosta - predložil návrh VZN, návrh na uznesenie a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obec určuje nariadením
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl
a školských zariadení na svojom území. Našej obce sa toto týka materskej školy, školského
klubu detí a školskej jedálne.
Výška dotácie na tento rok bola určená podľa požiadaviek ZŠ s MŠ na rozpočet obce
a prerokovaného návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
Počet detí
(žiakov)
k 15.9.2018

Koeficient
podľa prílohy
k nariadeniu
vlády

Dotácia na jedného
žiaka podľa rozpočtu
schváleného na rok
2019

Materská škola

86

27,3

2 322,59

Školská jedáleň
Školský klub detí

219
53

1,8
6

339,70
419,81

307 (86 v MŠ +
219 v ZŠ)

1,5

8,14

Opravy budov

Deti 5-15 rokov (na
mimoškolské záujmové aktivity)

276

1,1

-

Výpočet:
Požadované prostriedky z rozpočtu obce od ZŠ s MŠ:
MŠ: 186 743,- eur
ŠJ: 76 895,- eur
ŠKD: 22 250,- eur
Spolu: 285 888,- eur
Starosta ďalej informoval o spôsobe vytvárania a prípravy VZN a o spôsobe financovania
MŠ, ŠJ a ŠKD.
Nikto nemal žiadne ďalšie otázky ani návrhy na zmenu. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 14
k VZN o dotáciách pre školské zariadenia
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Horné Srnie
2. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2019
Starosta – predložil správu hlavnej kontrolórky, ktorá bola poslancom zaslaná s materiálmi.
Nikto nemal žiadne otázky ani pripomienky, starosta dal hlasovať o vzatí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 15
k správe hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2018.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Starosta - predložil návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky.

Nikto nemal žiadne otázky ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 16
k návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019.

4. Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku kontrole efektívnosti
a účinnosti triedeného zberu KO v obci Horné Srnie vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom SR
Starosta – predložil informáciu o vykonanej kontrole, materiály z kontroly a zoznam prijatých
opatrení. Informoval o situácii s jednotlivými zložkami separovaného zberu a o systéme jeho
financovania.
Nikto nemal žiadne pripomienky k materiálom, starosta dal hlasovať o vzatí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 17
k prerokovania výsledku kontroly z NKÚ
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
informáciu o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach v súvislosti s kontrolou efektívnosti
a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR v čase od 9.8.2018 do 26.10.2018.
5. Žiadosť o Západoslovenskej distribučnej a.s. o kúpu pozemku a zriadenie vecného
bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov
Starosta – predložil žiadosť Zsl. distribučnej. Informoval o plánoch na vybudovanie
trafostanice a uloženia káblového vedenia elektriny na ulici Mostíková.
Poslanci prediskutovali plánovanú akciu a uloženie káblov zároveň s možnosťou prípadného
rozvoja výstavby v lokalite nad ulicou Mostíková.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal hlasovať o návrhu.

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

UZNESENIE Č. 18
k žiadosti Zsl. distribučnej a.s. k odpredaju pozemku a zriadeniu vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) súhlasí
1. s odpredajom pozemku parc.č. C KN č. 1216 vo výmere 22,83 m2 pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s., Bratislava pre potreby výstavby transformačnej stanice.
2. so zriadením vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava pre
potreby uloženia elektrického vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch:
 parc.č. „C“ 390/2
 parc.č. „E“ 3718/1
 parc.č. „C“ 1216.
B) poveruje
starostu obce rokovaním so Západoslovenskou distribučnou a.s. Bratislava o podmienkach
odpredaja a zriadením vecného bremena a prípravou návrhu príslušných zmlúv.
6. Diskusia
Starosta – otvoril diskusiu. Vyzval pána Papiernika ako predsedu komisie školstva, kultúry
a športu, aby predložil materiál k poskytovaniu sály zadarmo pre niektoré akcie
organizované dychovkou, keďže ide o tradičné akcie a rozvoj kultúry v obci.
Papiernik – komisia odporučila, aby tie akcie boli podporované obcou, keďže ide o tradičné
akcie a rozvoj kultúry v obci.
Starosta – treba však stanoviť a schváliť jednoznačné pravidlá, pre koho, koľkokrát a na aké
akcie sa sála bude poskytovať zadarmo. Aby to bolo spravodlivé pre všetkých, nielen pre
jeden spolok či organizáciu.
Ondrejička – určitá forma podpory by mala byť pre spolky. Ale narážame na problém, že buď
nastavíme pravidlá rovnako pre všetkých a nebudeme môcť vyberať, že komu áno alebo nie.
Alebo presne vyšpecifikovať komu sa nájomné bude odpúšťať a v tom prípade by mohlo ísť
o diskrimináciu voči ostatným. Treba sa však nad tým poriadne zamyslieť a dôkladne to
pripraviť.
Poslanci diskutovali o spôsoboch, ako nastaviť platenie a odpúšťanie nájomného za veľkú
sálu v KD.
Navrhli uložiť predsedovi komisie školstva, kultúry a športu pripraviť návrh zoznamu akcií
vo veľkej sále KD, za ktoré sa nebude vyberať nájomné.
Nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal o návrhu uloženie úlohy hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0

Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 19
k uloženiu úlohy pre predsedu komisie školstva, kultúry a športu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
ukladá
predsedovi komisie školstva, kultúry a športu pripraviť návrh zoznamu akcií vo veľkej sále
KD, za ktoré sa nebude vyberať nájomné. Termín: do 28.2.2019.
Starosta – predložil vypracovanú štúdiu k novej športovej hale, podal ďalšie informácie
k zámeru. Informoval o prieskume na možnosť získania úveru na jej výstavbu. Obec však
nedostane úver v plnej výške na financovanie, nakoľko by sa presiahlo povolené úverové
zaťaženie obce. Je tu však ešte možnosť postaviť halu formou koncesnej zmluvy. Ide
o systém, kedy halu postaví dodávateľ a obec bude jej výstavbu postupne splácať. Počas tejto
doby do úplného splatenia by postavenú halu prevádzkoval dodávateľ.
Mierny – na výstavbu haly bude nejaká súťaž?
Starosta – áno, treba sa však rozhodnúť, akým spôsobom sa teda hala obstará, či formou
verejnej súťaže alebo obstaraním formou koncesnej zmluvy. Preverí a získa bližšie informácie
k tomuto spôsobu výstavby, ktoré v najbližšej dobe predloží zastupiteľstvu na prerokovanie
a posúdenie. Zvoláme mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom by sa dohodol spôsob
výstavby a zastupiteľstvo by poverilo starostu na začatie verejného obstarávania.
Ondrejička – ešte by bolo vhodné preveriť možnosť úpravy štúdie vo forme rozšírenia
technického zázemia o polyfunkčný priestor napr. na organizovanie menších športových
aktivít napr. aerobik, pilates, joga a pod.
Poslanci diskutovali o tomto návrhu. Požiadali starostu, keby mohol ešte autor štúdie urobiť
aj takúto alternatívu, aby sa vedelo posúdiť, aký rozdiel v nákladoch by táto úprava
predstavovala.
Ondrejička – ešte by dal na posúdenie, či by sa do toho návrhu nemala zaangažovať aj
verejnosť, napr. formou výberu farebného prevedenia. Aby mohla na tomto rozhodnutí
nejakým spôsobom participovať.
Turák – nesúhlasí, toto už tu bolo toľkokrát odprezentované a odsúvané, že sa celý proces iba
zbytočne zdržuje, už sa mala hala dávno stavať.
Starosta – informoval poslancov o zimnej údržbe a problémoch s ňou spojených. Snažíme sa
našimi ľuďmi ako aj s využitím techniky od firiem v obci čo najlepšie údržbu vykonávať.
Ľudia však musia pochopiť, že všetko sa naraz urobiť nedá. Nikdy nedokážeme udržať
všetky cesty a zároveň všetky chodníky v perfektnom stave, ani keď bude zamestnaných 15
či 20 ľudí a zakúpená technika.
Poslanci ďalej diskutovali o problémoch so zimnou údržbou a možnosťami, ako ju
zabezpečiť.
Starosta – ďalej informoval, že od 1. februára 2019 poverí výkonom funkcie zástupcu starostu
Ing. Petra Mierneho.
Papiernik – podal informácie o plánovanom programe osláv 580. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Oslavy budú prebiehať v dňoch 31. mája až 2. júna 2019.
Nikto už nemal žiadne ďalšie príspevky do diskusie, starosta diskusiu ukončil.

Starosta - ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval sa prítomným za účasť.
Pripomenul termín konania ďalšieho plánovaného zasadnutia, ktoré sa bude konať 9. apríla
2019.
Medzitým však bude pravdepodobne zvolané neplánované zasadnutie k prerokovaniu
športovej haly.

Jozef Húserka
starosta obce

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,
konaného dňa 29.1.2019

UZNESENIE Č. 12
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE Č. 13
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 1-11 zo zasadnutia konaného dňa 7.12.2018.

UZNESENIE Č. 14
k VZN o dotáciách pre školské zariadenia
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Horné Srnie

UZNESENIE Č. 15
k správe hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2018.

UZNESENIE Č. 16
k návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019.

UZNESENIE Č. 17
k prerokovania výsledku kontroly z NKÚ
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie

informáciu o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach v súvislosti s kontrolou efektívnosti
a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR v čase od 9.8.2018 do 26.10.2018.

UZNESENIE Č. 18
k žiadosti Zsl. distribučnej a.s. k odpredaju pozemku a zriadeniu vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) súhlasí
1. s odpredajom pozemku parc.č. C KN č. 1216 vo výmere 22,83 m2 pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s., Bratislava pre potreby výstavby transformačnej stanice.
2. so zriadením vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava pre
potreby uloženia elektrického vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch:
 parc.č. „C“ 390/2
 parc.č. „E“ 3718/1
 parc.č. „C“ 1216.
B) poveruje
starostu obce rokovaním so Západoslovenskou distribučnou a.s. Bratislava o podmienkach
odpredaja a zriadením vecného bremena a prípravou návrhu príslušných zmlúv.

UZNESENIE Č. 19
k uloženiu úlohy pre predsedu komisie školstva, kultúry a športu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
ukladá
predsedovi komisie školstva, kultúry a športu pripraviť návrh zoznamu akcií vo veľkej sále
KD, za ktoré sa nebude vyberať nájomné. Termín: do 28.2.2019.

Jozef Húserka
starosta obce

VÝPIS Z HLASOVANÍ POSLANCOV:
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12

13

14

15

16

17

18

19
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Ing. Vladimír Ondrejička PhD.
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I

I

I

I
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I
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Bc. Jozef Turák
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I

I

Poslanec

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

