ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 11.12.2020
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing.
Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub
TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce
Ospravedlnený: Ing. Peter MIERNY
Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Navrhol doplniť do programu bod: 11. Schválenie
zápisu do kroniky obce za rok 2019. Ostatné body sa posunú.
Nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy na zmenu programu, starosta dal
o zmenenom programe hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 114
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania:
1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 29.9.2020
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
3. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 + stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu
5. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ V. Mitúcha
za školský rok 2019/2020
8. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021

9. Žiadosť o odklad splátok za nájom v kultúrnom dome – catering servis s.r.o.
10. Predĺženie platnosti PHSR obce Horné Srnie 2014-2020
11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019
12. Diskusia
13. Záver
Starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Jarmila Pavlačková, Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Zapisovateľka: Ing. Silvia Kebísková - pracovníčka obecného úradu
1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 29.9.2020
Húserková - vykonala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí. Ide o uznesenia číslo 101-113.
Konštatovala, že uznesenia sú splnené.
Nikto nemal žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o zobratí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 115
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 101 - 113 zo zasadnutia konaného dňa 29. 9. 2020.
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Starosta - predložil návrh na rozpočtové opatrenie.
Pavlačková – vysvetlila jednotlivé položky.
Starosta – podal informáciu o niektorých položkách.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy k predloženému návrhu. Starosta dal o návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 116
k rozpočtovému opatreniu č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa predloženého návrhu.
3. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na
území obce Horné Srnie
Starosta – predložil návrh VZN, dôvodovú správu a návrh na uznesenie.
Dôvodová správa: Predmetom zmeny VZN sú iba tlačivá príloh k odpusteniu resp. zníženiu
poplatku za KO a DSO.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal hlasovať o zobratí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 117
k návrhu VZN č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie.
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 20231 + stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu
Starosta – predložil návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky obce, ktorá odporučila
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. Informoval o finančnej situácii
s podielovými daňami, o prebiehajúcich investičných akciách a predpokladanom výsledku
hospodárenia za tento rok.
Jánsky – predpokladané podielové dane na roky 2022 a 2023 sú rovnaké v návrhu. Aký je
predpoklad?
Starosta – podľa metodiky pri tvorbe rozpočtu sa vychádza z podielových daní za aktuálny
rok, keďže zákon o štátnom rozpočte sa schvaľuje neskoro a len na ďalší kalendárny rok, nie
je možné predpokladaný príjem z podielových daní inak nadefinovať.
Jánsky – bude sa v budúcnosti zvyšovať poplatok za komunálny odpad? Lebo v rozpočte sa aj
na ďalšie kroky počíta s rovnakou sumou. Náklady na vývoz odpadu rastú a určite ešte aj
výrazne budú.
Starosta – uvidí sa podľa vývoja a skutočných objemov a nákladov na vývoz a separáciu
odpadov. Ak bude treba, dá sa návrh na zmenu poplatku. Dá sa to však predpokladať.
Podal informáciu k likvidácii BRO a kuchynského odpadu, o pribúdajúcich povinnostiach
obcí v oblasti odpadu. Systém zberu separovaného odpadu nefunguje tak, ako má a obce
a tým ich občania na to doplácajú.
Húdeková – upozornila na chybu v textovej časti programového rozpočtu prílohe č. 4, bod 12
– Sociálne služby.

Papiernik – bolo by vhodné sa zamyslieť nad celkovou zmenou systému zberu odpadu – cez
QR kódy a váženie a tým aj rozdielnej výške poplatkov pre tých, ktorí odpad separujú a tých,
ktorí nie. Ako je napr. v Košeci, odporučil skúsiť sa u nich informovať na podmienky zberu
u nich.
Starosta – áno, môžeme o tom rozmýšľať, je však treba brať do úvahy zvýšené náklady na
takýto systém a či sa potom ten najnižší poplatok nebude musieť aj tak zvýšiť.
Nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 118
k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
1. Viacročný rozpočet obce vrátane programov a podprogramov na roky 2022-2023.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Horné Srnie na rok 2021
a viacročnému rozpočtu na roky 2022-2023.
B) schvaľuje
Rozpočet obce vrátane programov a podprogramov na rok 2021.
5. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2020
Húserková – predložila správu, poslanci ju dostali spolu s materiálmi k zasadnutiu.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal hlasovať o zobratí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 119
k správe HK o kontrolnej činnosti
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2020
Húserková – predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 120
k návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ V.
Mitúcha za školský rok 2019/2020
Starosta – predložil správu o výsledkoch školy v minulom školskom roku. Rada školy
odporučila zriaďovateľovi správu schváliť, starosta správu schválil, zastupiteľstvu predkladá
správu na vedomie.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o hlasovať o vzatí na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0

UZNESENIE Č. 121
k správe o výsledkoch ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie, Školská 368/2, za školský rok 2019/2020.
8. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
Starosta – predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na budúci rok. Ako sa
píše v návrhu, plán je orientačný, jednotlivé termíny je možné prispôsobiť podľa potreby
a aktuálnej situácie.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 122
k plánu zasadnutí OZ na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní na rok 2021.
9. Žiadosť o odklad splátok za nájom v kultúrnom dome – catering servis s.r.o.
Starosta – predložil návrh a dôvodovú správu.
Dôvodová správa: V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
boli v mesiacoch marec – máj 2020 uzatvorené prevádzky verejného stravovania. Za tieto
mesiace bola poskytnutá firme catering servis s.r.o. poskytnutá zľava na nájomnom vo výške
50% od obce ako prenajímateľa, časť dostal ako dotáciu zo štátneho rozpočtu. Zvyšnú čiastku
vo výške cca 1900,- eur mala firma ešte doplatiť obci. Vzhľadom na opätovné uzatvorenie
prevádzok od 15.10.2020 v súčasnej dobe firma nie je schopná svoje záväzky uhradiť.
Odporúčame súhlasiť s odkladom splátok predbežne do konca budúceho roka, nakoľko
v súčasnej dobe nie je možné odhadnúť opätovné otvorenie a plné fungovanie prevádzky.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 123
k žiadosti o odklad splátok
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s odkladom splátok za nájom v kultúrnom dome pre catering servis s.r.o., Jozefa Lacu
1539/27, Nemšová, IČO: 47147024 za mesiace marec – máj 2020 do 31.12.2021.
10. Predĺženie platnosti PHSR obce Horné Srnie
Starosta – predložil návrh, dôvodovú správu a návrh na uznesenie.
Dôvodová správa: Navrhujeme predĺžiť platnosť PHSR obce na roky 2014-2020 do vydania
metodického pokynu pre spracovanie PHSR pre programovacie obdobie 2021-2027.
Vzhľadom na to, že PHSR nie je fixný dokument, možno ho upravovať a meniť počas jeho
platnosti. Nakoľko nie je ešte schválená metodika pre nové programovacie obdobie,
navrhujeme predĺžiť platnosť doterajšieho PHSR.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky, starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 124
k predĺženiu platnosti PHSR obce
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Srnie 20142020, schváleného uznesením č. 91 zo dňa 15.12.2015 do vydania metodického pokynu pre
spracovanie PHSR pre programovacie obdobie 2021-2027.
11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019
Starosta – predložil návrh zápisu do kroniky. Návrh bol prerokovaný v komisii školstva,
kultúry a športu a odporučený na schválenie obecným zastupiteľstvom.
Nikto nemal žiadne pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 125
k zápisu do kroniky obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
zápis do kroniky obce za rok 2019 podľa predloženého návrhu.
12. Diskusia
Starosta – informoval, že Slovak Telekom chce v obci vybudovať 12 km optickej siete. Podal
bližšie informácie k projektu. Vyžadujú vyjadrenie od obce.
Ďalej informoval o iniciatíve pána Petra Štefánka k vybudovaniu obytnej zóny nad ulicou
Mostíková. Poslanci diskutovali o tejto možnosti, budú sa ňou vážne zaoberať až v prípade,
že by bola vyhotovená štúdia uskutočniteľnosti výstavby v tejto lokalite, nakoľko je tam
veľmi zložitý terén.
ďalej informoval o prijatí vyhlášky RÚVZ v Trenčíne k sprísneniu podmienok v niektorých
okresoch Trenčín v súvislosti s COVID-19.
Starosta – poďakoval prítomným za vynaloženú prácu v tomto ťažkom roku. Poďakoval za
jednotnosť a spoluprácu a ochotu pri riešení každodenného chodu v obci. Poprial pokojné,
pohodové a požehnané Vianoce, aby sme všetci boli zdraví a mohli pokračovať v spolupráci
pre obec v nasledujúcom roku.
Húdeková – upozornila na výtlk pri p. Ďurčovi na ulici Zbezianska.
Kubíčková – v súvislosti s oznámeným konaním vo veci výrubu drevín na ulici Pod Zábrehom
upozornila na potrebu výrubu viacerých drevín v tejto lokalite.
Nikto nemal žiadne ďalšie príspevky do diskusie, starosta diskusiu uzavrel.

Starosta - ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval sa prítomným za účasť.
Pripomenul termín konania ďalšieho plánovaného zasadnutia, ktoré sa bude konať 26.
januára 2021.

Jozef Húserka
starosta obce

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní
konaného dňa 11.12.2020

UZNESENIE Č. 114
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE Č. 115
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 101 - 113 zo zasadnutia konaného dňa 29. 9. 2020.

UZNESENIE Č. 116
k rozpočtovému opatreniu č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa predloženého návrhu.

UZNESENIE Č. 117
k návrhu VZN č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie.

UZNESENIE Č. 118
k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
1. Viacročný rozpočet obce vrátane programov a podprogramov na roky 2022-2023.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Horné Srnie na rok 2021
a viacročnému rozpočtu na roky 2022-2023.
B) schvaľuje
Rozpočet obce vrátane programov a podprogramov na rok 2021.

UZNESENIE Č. 119
k správe HK o kontrolnej činnosti
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020.

UZNESENIE Č. 120
k návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.

UZNESENIE Č. 121
k správe o výsledkoch ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie, Školská 368/2, za školský rok 2019/2020.

UZNESENIE Č. 122
k plánu zasadnutí OZ na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní na rok 2021.

UZNESENIE Č. 123
k žiadosti o odklad splátok
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s odkladom splátok za nájom v kultúrnom dome pre catering servis s.r.o., Jozefa Lacu
1539/27, Nemšová, IČO: 47147024 za mesiace marec – máj 2020 do 31.12.2021.

UZNESENIE Č. 124
k predĺženiu platnosti PHSR obce
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Srnie 20142020, schváleného uznesením č. 91 zo dňa 15.12.2015 do vydania metodického pokynu pre
spracovanie PHSR pre programovacie obdobie 2021-2027.

UZNESENIE Č. 125
k zápisu do kroniky obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
zápis do kroniky obce za rok 2019 podľa predloženého návrhu.

Jozef Húserka
starosta obce
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Poslanec

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

