ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 20.4.2021
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
Ospravedlnený: Ing. Peter MIERNY
Ďalší prítomní: Ing. Štefan Daško – kandidát na hlavného kontrolóra obce
Juraj Húserka, Peter Štefánek, Miroslav Schiszler, Marián Michalík – občania obce
Starosta – privítal prítomných. Otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Vzhľadom na väčší počet osôb v miestnosti a potreby
dodržiavania protiepidemiologických opatrení navrhol preradiť bod č. 7 – Žiadosť
o prerokovanie zámeru výstavby ako bod č. 2, aby občania mohli odísť. Ostatné body by sa
posunuli.
Nikto nemal žiadne 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. 131
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania:
1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 26.1.2021
2. Žiadosť o prerokovanie zámeru výstavby – Peter Štefánek
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – catering servis s.r.o.
5. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Tatiana Húserková
6. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Katarína Varčeková
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7. Vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi po výkone trestu
8. Diskusia
9. Záver
Starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Ing. Jakub Trška, Bc. Jozef Turák
Zapisovateľka: Ing. Silvia Kebísková - pracovníčka obecného úradu
1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 26.1.2021
Starosta - vykonal kontrolu uznesení z minulého zasadnutia. Ide o uznesenia číslo 126-130.
Konštatoval, že neboli uzneseniami uložené žiadne úlohy.
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. 132
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 126 – 130 zo zasadnutia konaného dňa 26.1.2021.
2. Žiadosť o prerokovanie zámeru výstavby – Peter Štefánek
Starosta - predložil žiadosť p. Štefánka. Rokovalo sa o tom už na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. Rokovala o zámere aj komisia výstavby. Pán Štefánek však nedostal žiadnu
písomnú odpoveď, preto zámer opätovne predložil na zasadnutie OZ.
Stavebná komisia odporučila, že zámer sa môže prerokovať, až bude táto lokalita schválená
v územnom pláne. Začalo sa pracovať na návrhu zmien a doplnkov k územnému plánu
obce. Predpoklad je, že návrh bude pripravený v novembri 2021. Potom budú realizované
zákonné kroky – verejné prerokovanie a pod.
Dovtedy obec výstavbu v tejto lokalite povoliť nemôže. Informoval o príprave návrhu zmien
a doplnkov k ÚP. Je to dlhodobý proces, ktorý zahŕňa vyjadrenie a pripomienky veľkého
množstva orgánov a spoločností.
OZ zatiaľ teda k zámeru nemôže vydať žiadne stanovisko. Informoval ďalej o otvorení
stavebného obvodu pod Vŕškom, kde momentálne prebiehajú pozemkové úpravy. Obec
bude investovať v tejto lokalite do vybudovania ciest a inžinierskych sietí. Je nereálne
v najbližších rokoch, aby zároveň obec investovala do ciest a inžinierskych sietí v lokalite
navrhovanej pánom Štefánkom. Pán Štefánek sa zaväzuje pri predkladaní zámeru, že od
obce nebudú vyžadované investície do ciest a inžinierskych sietí, že na budovaní sa budú
podieľať vlastníci parciel v tejto lokalite. Toto všetko je však možné riešiť až po tom, ako
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bude lokalita schválená v územnom pláne na výstavbu. Po skúsenostiach v mnohých
mestách a obciach nie je možné sa spoliehať na sľuby a dohody medzi jednotlivými
účastníkmi. Tieto padajú so zmenou vlastníka parcely, nie sú záväzné pre nových vlastníkov.
Potom budú noví vlastníci vyžadovať vybudovanie ciest a sietí od obce.
Štefánek – je možné ísť aj cestou územného rozhodnutia, pokiaľ to nie je v územnom pláne.
Urýchlilo by to celú procedúru. Nemusí sa čakať na schválenie v doplnku k územnému
plánu. Zákon to dovoľuje. Vie si sám zabezpečiť štúdiu aj financovanie inžinierskych sietí
dohodou s vlastníkmi parciel v lokalite a ich záväzkom na spolufinancovanie.
Jánsky – územné rozhodnutie (citoval zo zákona) musí byť v súlade s územným plánom
obce. Ktorý obec má vypracovaný a schválený.
Štefánek – ide mu len o snahu na skrátenie a urýchlenie tohto procesu.
Starosta – bol prítomný aj na rokovaní komisie výstavby. Ani na komisii ani v zastupiteľstve
nie je nikto primárne proti predstavovanému zámeru. Treba si však uvedomiť, že tu ide
o náklady nielen na štúdiu, ale aj náklady na projektovú dokumentáciu, všetky inžinierske
siete. Čo pri predpoklade 8 či 10 rodinných domov bude predstavovať veľmi vysoké
náklady, na ktorých sa budú mať budúci vlastníci týchto domov podieľať.
Štefánek – nebude robiť nič bez súhlasu OZ. Dohodne sa so všetkými vlastníkmi parciel, kde
by mohli vzniknúť stavebné pozemky v rozšírenej lokalite smerom na ulicu Lánska. Až keď
bude mať súhlas od nich, že sa budú podieľať na nákladoch, začne okolo toho konať viac.
Starosta – odporučil, aby celý úmysel, nielen v podobe ako bol teraz predložený, bol
predložený na schvaľovanie do zmien a doplnkov ÚP. Aby zahŕňal celý predpokladaný
obvod.
Daško – požiadal o slovo. Upozornil, že tam, kde je územný plán schválený, nemôže sa obísť
vydaním územného rozhodnutia. Odporučil, aby sa tá lokalita zahrnula do pripravovaných
zmien a doplnkov ÚP.
Poslanci diskutovali o projekte so zástupcami vlastníkov.
Starosta ukončil rozpravu. Poslanci odporučili komisii výstavby, aby zvolala rokovanie
a zámer prerokovala.
Starosta predložil návrh na uznesenie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 133
k zámeru výstavby
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
ukladá
predsedovi Komisie výstavby pri OZ zvolať rokovanie komisie k zámeru pána Štefánka do
10. mája 2021.
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3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta – predložil dôvodovú správu a informácie k voľbe hlavného kontrolóra obce.
Nakoľko k 31.3.2021 uplynulo funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce pani Eleny
Húserkovej, bolo treba vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra.
Voľba bola vyhlásená uznesením č. 129 zo dňa 26.1.2021.
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a zlú epidemiologickú situáciu v marci 2021 bola
voľba presunutá na aprílový termín.
Na obecný úrad v stanovenej lehote bola doručená iba jedna obálka s prihláškou na voľbu
HK od Ing. Štefana Daška.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov.
K samotnej voľbe hlavného kontrolóra bude určená 3- členná volebná komisia zložená z
poslancov obecného zastupiteľstva. Členovia komisie si zvolia predsedu komisie.
Odporúčame vzhľadom na skúsenosti volebnú komisiu v zložení Mgr. Mária Húdeková,
Jarmila Pavlačková, Mgr. Janka Kubíčková.
Nikto nemal pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie volebnej komisie pre
voľbu HK.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 134
k voľbe hlavného kontrolóra obce - volebná komisia
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
zriaďuje
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:
Mgr. Mária Húdeková – predseda, Jarmila Pavlačková, Mgr. Janka Kubíčková – členovia.
Starosta - voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Kandidát má právo v
deň voľby na predstavenie sa v časovom rozsahu maximálne 5 minút. Voľbu organizačne
zabezpečuje volebná komisia, ktorá dozerá na priebeh hlasovania, posúdi platnosť
odovzdaných hlasovacích lístkov a sčíta hlasy, ktoré kandidát získa. O výsledkoch tajného
hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi obecnému
zastupiteľstvu. Na každom hlasovacom lístku sa nachádza červená okrúhla pečiatka s erbom
Obce Horné Srnie. Po skončení hlasovania všetkých poslancov volebná komisia odoberie
volebnú schránku a pristúpi k sčítavaniu hlasov. Nakoľko sa do volieb prihlásil len jeden
kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak sa tak nestane,
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OZ vyhlási nové voľby. Po skončení voľby budú všetky dokumenty vrátane hlasovacích
lístkov odovzdané starostovi obce.
Poprosil kandidáta Ing. Daška o krátke predstavenie sa.
Daško – predstavil sa poslancom obecného zastupiteľstva. Informoval o svojom vzdelaní
a skúsenostiach. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval vo viacerých
spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti zo samosprávy, roky pôsobil ako poslanec mestského
zastupiteľstva, tri volebné obdobia ako primátor mesta Ilava, v súčasnosti pôsobí ako hlavný
kontrolór mesta Trenčianske Teplice a obce Lednické Rovne. Má skúsenosti s rokovaniami
s úradmi (inšpekcie, NKÚ, prokuratúra a pod.). Informoval o predstave výkonu svojej
funkcie, o povinnostiach hlavného kontrolóra, o úlohách, ktoré bude plniť. Zameriavať sa
bude na finančné operácie, nakladanie s majetkom obce, príprava a čerpanie rozpočtu obce,
záverečného účtu atď. Riešiť bude prípadné sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach.
Starosta - poďakoval pánovi Daškovi za predstavenie sa. Ocenil jeho prehľad a skúsenosti.
Pristúpilo sa k hlasovaniu. Poslancom boli rozdané hlasovacie lístky. Poslanci na svojich
lístkov označili svoju voľbu a poskladané lístky vhodili do hlasovacej nádoby.
Volebná komisia pristúpila ku kontrole a sčítaniu odovzdaných lístkov, spísaniu správy
o voľbe. Mgr. Mária Húdeková ako predsedníčka volebnej komisie predniesla správu
o výsledkoch voľby HK obce.
Ing. Štefan Daško bol počtom hlasov 6 za, 1 proti a 1 sa zdržal hlasovania zvolený za
hlavného kontrolóra obce Horné Srnie.
Na základe výsledkov tajnej voľby starosta predložil návrh na uznesenie k voľbe hlavného
kontrolóra obce.
Nikto voči návrhu nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 135
k voľbe hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) konštatuje, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
B) volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18 ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Štefana Daška na
obdobie šiestich rokov od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2027.
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C) určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1.5.2021 plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
D) súhlasí
v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s výkonom inej zárobkovej
činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Daška.

4. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – catering servis s.r.o.
Starosta – predložil žiadosť p. Švorca o zľavu z nájmu za nebytové priestory za dobu od
19.12.2020 do 28.2.2021. Bude v rámci štátnej pomoci žiadať o dotáciu na nájomné. Tak ako
v prvej vlne pandémie, teraz je predmetom druhá vlna a predpokladá sa ešte aj tretia vlna
pomoci na obdobie od 1.3.2021 do doby otvorenia prevádzok. Poslanci s materiálmi dostali
finančné vyčíslenie nájmov, platieb za energie a prípadných schválených zliav. Vzhľadom na
to, že prevádzka je skutočne od decembra uzatvorená a bola uzatvorená aj minulý rok, tieto
skutočnosti sa premietli aj do znížených spotrieb energií v kultúrnom dome. Preto navrhol,
aby za uvedené obdobie bolo firme catering servis s.r.o. odpustené aj platby za energie. Je
dôležité podporiť aspoň takouto formou podnikateľov.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 136
k žiadosti catering servis s.r.o. o zníženie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
1. Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do
28.2.2021 z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kaviarne – žiadateľ catering servis s.r.o.,
Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová, IČO: 47147024.
2. Odpustenie platieb za elektrinu, plyn a vodu za obdobie od 19.12.2020 do 28.2.2021.
5. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Tatiana Húserková
Starosta – predložil žiadosť p. Húserkovej o zľavu z nájmu za nebytové priestory za dobu od
19.12.2020 do 28.2.2021. Bude v rámci štátnej pomoci žiadať o dotáciu na nájomné. Tak ako
v prvej vlne pandémie, teraz je predmetom druhá vlna a predpokladá sa ešte aj tretia vlna
pomoci na obdobie od 1.3.2021 do doby otvorenia prevádzok. Poslanci s materiálmi dostali
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finančné vyčíslenie nájmov, platieb za energie a prípadných schválených zliav. Vzhľadom na
to, že prevádzka bola skutočne od decembra uzatvorená a bola uzatvorená aj minulý rok,
tieto skutočnosti sa premietli aj do znížených spotrieb energií v kultúrnom dome. Preto
navrhol, aby za uvedené obdobie boli p. Húserkovej odpustené aj platby za energie. Je
dôležité podporiť aspoň takouto formou podnikateľov.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 137
k žiadosti Tatiany Húserkovej o odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
1. Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do
28.2.2021 z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kvetinárstva – žiadateľka Tatiana Húserková,
Mostíková 939/47, 914 42 Horné Srnie, IČO: 43899277
2. Odpustenie platieb za elektrinu, plyn a vodu za obdobie od 19.12.2020 do 28.2.2021.
6. Žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného – Katarína Varčeková
Starosta – predložil žiadosť p. Varčekovej o zľavu z nájmu za nebytové priestory za dobu od
19.12.2020 do 31.3.2021. Ona nebude žiadať štátnu pomoc na nájomné. Požiadala iba obec
o zľavu z nájomného za uvedené obdobie. Poslanci aj v tomto prípade s materiálmi dostali
finančné vyčíslenie nájmov a prípadnej poskytnutej zľavy z nájmu.
Nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 138
k žiadosti Kataríny Varčekovej o odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do 31.3.2021
z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
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koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kaderníctva – žiadateľka Katarína Varčeková,
Železničná 132/3, 914 42 Horné Srnie, IČO: 50 640 844
7. Vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi po výkone trestu
Vzhľadom na prerokovávanie sociálnej situácie a dôverných osobných údajov podľa zákona
o sociálnej pomoci vyhlásilo obecné zastupiteľstvo rokovanie v tomto bode za neverejné.
Starosta požiadal zástupcov verejnosti, aby opustili rokovaciu miestnosť. Po prerokovaní
tohto bodu budú pozvaní späť.
NEVEREJNÉ
Starosta – predložil žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi po výkone
trestu. Sociálna komisia žiadosť prerokovala a na základe platného VZN obce o poskytovaní
jednorazových sociálnych dávok odporučila dávku poskytnúť.
Nikto nemal žiadne pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

UZNESENIE Č. 139
k vyplateniu jednorazovej sociálnej dávky
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
V zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) VZN č. 10/2017 o podmienkach poskytovania
jednorazových sociálnych dávok pre občanov obce Horné Srnie poskytnutie jednorazovej
sociálnej dávky po výkone trestu p. .................. vo výške 50,- eur.
8. Diskusia
Starosta - otvoril diskusiu.
Vzhľadom na ukončené funkčné obdobie hlavnej kontrolórky pani Eleny Húserkovej navrhol
ako ocenenie vyplatiť jednorazovú odmenu v zmysle §18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení
vo výške 30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky.
Nikto nemal pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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UZNESENIE Č. 140
k vyplateniu odmeny
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení vyplatenie jednorazovej mesačnej odmeny
vo výške 30% z mesačného platu pri príležitosti ukončenia funkcie hlavnej kontrolórky obce
pani Elene Húserkovej.
Papiernik – informoval, že s p. Jánskym boli v obci Košeca za pánom starostom ohľadne
triedeného zberu odpadov. Informoval o skúsenostiach z tejto obce.
Jánsky – zaujímalo ho to aj z pohľadu legislatívneho. Zavedenie podobného systému je beh na
dlhé trate, prioritný je komfort občana. Pripravujú sa nejaké legislatívne zmeny. Je to vízia do
budúcnosti, ako by mohol triedený zber odpadu fungovať. Chce to nadšeného človeka, ktorý
to bude mať celé na starosti.
Starosta – informoval o súčasnom systéme. Obava je v tom, že pri zavedení množstevného
zberu vzniknú čierne skládky, lebo ľudia sa budú chcieť zbaviť odpadu pokútne, aby
nemuseli za odpad platiť viac.
Papiernik – áno, je tu tá obava, ale je to trend a treba sa na to pripravovať. Majú skúsenosti aj
v Košeci, že áno, stalo sa, že odpad skončil inde, ale ľudia to už začali nahlasovať, ak vidia, že
niekto vyváža odpad inde, ako má.
Poslanci ďalej diskutovali o rôznych možnostiach a typoch separovania odpadu a jeho
financovania.
Jánsky – pripraví výstup z toho rokovania plus prieskum firiem, ktoré v okolí spracovávajú
triedený odpad.
Papiernik – požiadal, či by sa na rohu ulice Mostíkovej a Na Hornom konci nemohlo
vybudovať parkovisko, kde by autá mohli legálne parkovať, keďže na tom trávnatom kúsku
tak, či tak parkujú.
O slovo požiadal pán Juraj Húserka.
Húserka – chcel by sa informovať, v akom stave je možná rekonštrukcia chodníka na Vlári.
Komu chodník patrí?
Starosta – chodník stále patrí Slovenskej správe ciest. Už niekoľkokrát sme požiadali o prevod
prípadne informácie o plánovanej rekonštrukcii cesty I/57, či bude súčasťou rekonštrukcie aj
chodník. Slovenská správa ciest nekomunikuje, na žiadosti neodpovedá. Je to začarovaný
kruh, obec nemôže investovať do cudzieho majetku, oni investovať nechcú, ale previesť nám
chodník tiež nechcú.
Húserka – navrhol, že môže prípadne, ak ho zastupiteľstvo splnomocní, rokovať so SSC
a prispieť tak k vyriešeniu problému. Aj požiadať, aby sa správa ciest na financovaní
rekonštrukcie podieľala, ak sa vysporiadajú majetkové pomery.
Ďalej sa pýtal, či má obec nejakú možnosť ovplyvňovať alebo kontrolovať množstvo veľkých
kamiónov, ktoré cez hraničný prechod prechádzajú a nemali by vzhľadom na obmedzenie.
Starosta – obec nemá žiadne kompetencie. Vieme, že Zlínsky kraj udeľuje výnimky pre firmy
z našej obce a mesta Brumov-Bylnice, ale tých nie je toľko, ako reálne prechádza kamiónov.
Upozorňujeme na to aj políciu, tá to však nerieši.
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Húserka – možno by bolo vhodné spojiť sa s mestom Brumov-Bylnice a spolu nejakým
spôsobom tlačiť na kompetentných, aby prechodu nepovolených kamiónov zabránili. Je to
v záujme oboch samospráv.
Starosta – my s Brumovom spolupracujeme, ale výnimky vydáva Zlínsky kraj, toto ovplyvniť
nemôžeme.
Oslovíme opätovne políciu a v spolupráci s mestom Brumov-Bylnice sa budeme snažiť, aby
to polícia riešila.
Starosta – informoval o príprave rekonštrukcie zdravotného strediska, predbežných
ponukách na schodiskovú plošinu pre imobilných. Chceli by sme požiadať aj Cemmac a.s.
o príspevok buď na rekonštrukciu zdravotného strediska, alebo na opravu parkiet vo veľkej
sále KD.
V ďalších investíciách čakáme na vypísanie výziev na čerpanie eurofondov, radi by sme
urobili nadstavbu a zateplenie spojovacích chodieb v MŠ, zateplenie starej budovy ZŠ,
prípadne vybudovanie nových bytov v prístavbe starej školy, kde pôvodne boli školské byty.
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 22. júna
2021.

Jozef Húserka
starosta obce
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní
konaného dňa 20.4.2021

UZNESENIE Č. 131
k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE Č. 132
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 126 – 130 zo zasadnutia konaného dňa 26.1.2021.

UZNESENIE Č. 133
k zámeru výstavby
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
ukladá
predsedovi Komisie výstavby pri OZ zvolať rokovanie komisie k zámeru pána Štefánka do
10. mája 2021.

UZNESENIE Č. 134
k voľbe hlavného kontrolóra obce - volebná komisia
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
zriaďuje
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:
Mgr. Mária Húdeková – predseda, Jarmila Pavlačková, Mgr. Janka Kubíčková – členovia.

UZNESENIE Č. 135
k voľbe hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) konštatuje, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
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B) volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18 ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Štefana Daška na
obdobie šiestich rokov od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2027.
C) určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1.5.2021 plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
D) súhlasí
v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s výkonom inej zárobkovej
činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Daška.

UZNESENIE Č. 136
k žiadosti catering servis s.r.o. o zníženie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
1. Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do
28.2.2021 z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kaviarne – žiadateľ catering servis s.r.o.,
Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová, IČO: 47147024.
2. Odpustenie platieb za elektrinu, plyn a vodu za obdobie od 19.12.2020 do 28.2.2021.

UZNESENIE Č. 137
k žiadosti Tatiany Húserkovej o odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
1. Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do
28.2.2021 z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kvetinárstva – žiadateľka Tatiana Húserková,
Mostíková 939/47, 914 42 Horné Srnie, IČO: 43899277
2. Odpustenie platieb za elektrinu, plyn a vodu za obdobie od 19.12.2020 do 28.2.2021.

UZNESENIE Č. 138
k žiadosti Kataríny Varčekovej o odpustenie nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Poskytnutie zľavy z nájomného za nebytové priestory za obdobie od 19.12.2020 do 31.3.2021
z dôvodu uzatvorenia prevádzky v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia
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koronavírusu vo výške 50% pre prevádzku kaderníctva – žiadateľka Katarína Varčeková,
Železničná 132/3, 914 42 Horné Srnie, IČO: 50 640 844

UZNESENIE Č. 139
k vyplateniu jednorazovej sociálnej dávky
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
V zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) VZN č. 10/2017 o podmienkach poskytovania
jednorazových sociálnych dávok pre občanov obce Horné Srnie poskytnutie jednorazovej
sociálnej dávky po výkone trestu .......... vo výške 50,- eur.

UZNESENIE Č. 140
k vyplateniu odmeny
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení vyplatenie jednorazovej mesačnej odmeny
vo výške 30% z mesačného platu pri príležitosti ukončenia funkcie hlavnej kontrolórky obce
pani Elene Húserkovej.

Jozef Húserka
starosta obce
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VÝPIS Z HLASOVANÍ POSLANCOV:
Číslo uznesenia

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Mgr. Mária Húdeková

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ing. Róbert Jánsky

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Mgr. Janka Kubíčková

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ing. Peter Mierny

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Ing. Vladimír Ondrejička PhD.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ing. Jaroslav Papiernik

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Jarmila Pavlačková

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ing. Jakub Trška

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Bc. Jozef Turák

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Poslanec

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

