Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
28.1.2011 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Doľany
1) Otvorenie- prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní
podľa priloženej prezenčnej listiny
2) Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky
Návrhová komisia: Peter Vizváry
Ivan Zubaj
Jozef Zloch
Overovatelia zápisnice: Mgr. Marianna Konopová
Stanislava Oravcová
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa:0 z prítomných 8 poslancov
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze doplnený o body:
- žiadosť PVOD Doľany o odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti za rok
2011
- schválenie občanov obce na ocenenie za zásluhy o rozvoj obce
- voľba hlavného kontrolóra obce
- menovanie veliteľa OHZ Doľany
- vyradenie majetku obce – fekálne vozidlo a hasičská Avia
- ustanovenie výboru pre organizovanie Národných dní Juraja Fándlyho
Hlasovanie za doplnený program: za: 8
zdržal sa: 0
proti:0
Schválené všetkými ôsmymi prítomnými poslancami.
3) Schválenie predsedov a členov komisií:
Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku
- predseda Peter Vizváry
- člen Ing. Roman Mikovič
- člen Mária Vranková
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Komisia výstavby a územného plánovania
- predseda Jozef Zloch
- člen Ivan Zubaj
- člen František Monsberger
- člen Peter Tichý
- člen Anna Setnická
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Komisia obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu
- predseda Mgr. Marianna Konopová

- člen František Vrbinkovič
- člen Zuzana Peková
- člen Ján Demovič
- člen Mária Tichá
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0

proti: 0

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže
- predseda Stanislava Oravcová
- člen Zuzana Banárová
- člen Pavol Ješko
Hlasovanie: za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie z 8 prítomných členov.
- Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
- predseda Pavol Vadovič
- člen František Vrbinkovič
- člen Ing. Martin Knurovský
- člen Matúš Ješko
- člen Roman Schwarz
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisie v uvedenom zložení.
4) Žiadosť o odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti za rok 2011.
PVOD Doľany žiada o odklad 1. splátky za daň z nehnuteľnosti za rok
2011, z dôvodu, že tržby budú obci plynúť až po tomto termíne. OZ nemá
námietky vo odkladu.
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ Doľany schvaľuje odklad l. splátky.
5) Návrh občanov, ktorí budú ocenení pri príležitosti Národných dní
Juraja Fándlyho – cena obce Doľany.
Na ocenenie boli navrhnutí občania: Ladislav Schmidt za dlhoročné
vedenie obce a budovanie, Rudolf Vrbinkovič za celoživotný prínos
v športe a za angažovanie sa vo veciach verejných, JUDr. Ida Konopová
PhD za šírenie kultúry a osvety v obci, Sidónia Schwarzová, zaslúžilá
učiteľka a za prácu v zbore pre občianske záležitosti a Ing. Jozef Mikuš
podnikateľ v obci Doľany za šírenie dobrého mena obce. Taktiež in
memoriam Stanislav Slaninka, Elemír Tichý st., Jozef Markovič st.
Hlasovanie. Za: 9
proti: 0
za: 0
Schválené všetkými prítomnými poslancami.,
6) Voľba hlavného kontrolóra obce Doľany. Hlavný kontrolór je
volený na obdobie 6 rokov. Terajší hlavný kontrolór Ing. Elemír

Tichý bol zvolený za hlavného kontrolóra uznesením č. 3/2003, bod
B, odst. 10 dňa 15.4.2003. Z tohto vyplýva, že jeho funkčné
obdobie uplynulo a treba opätovnú voľbu. Ing. Elemír Tichý je
ochotný vykonávať funkciu aj v nasledovnom období.
Hlasovanie:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Jednohlasne zvolený všetkými prítomnými poslancami.
7) Menovanie veliteľa Obecného hasičského zboru Doľany. Funkciu
veliteľa doteraz zastával Jozef Zloch, ktorý sa stal poslancom obce,
čo je funkcia nezlučiteľná s funkciou veliteľa OHZ. Starosta obce
preto vyslovuje poďakovanie pánovi Zlochovi za jeho prácu a žiada
členov OZ, aby navrhli kandidáta na funkciu veliteľa OZ navrhuje
Jozefa Šestáka st.
Hlasovanie:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Veliteľ OHZ jednohlasne schválený všetkými poslancami.
8) Vyradenie majetku obce. Starosta obce navrhuje vyradiť hasičské
motorové vozidlo AVIA, ktoré už bolo odpredané a tiež fekálne
vozidlo V3S. Starosta obce ďalej konštatuje, že obec má vlastne
dve fekálne motorové vozidlá /jedno bolo na súčiastky/. Navrhuje
uložiť komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku
preveriť možnosť odpredaja týchto dvoch nepojazdných vozidiel,
prípadne rentabilnosť opravy.
Hlasovanie OZ o vyradení vozidla AVIA: za: 9 zdržal sa: 0
proti: 0
Vyradenie vozidla AVIA všetkými poslancami jednohlasne schválené.
9) Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu
obce na služobné účely. Obec Doľany nemá vlastné služobné
vozidlo, preto OZ navrhuje, aby starosta obce používal pre
služobné jazdy mimo obec vlastné motorové vozidlo TOYOTA.
Hlasovanie za návrh: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ schvaľuje používanie súkromného motorového vozidla starostu pre
služobné účely.
10)
Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 379/2 /pri
multifunkčnom ihrisku/. Pán Igor Dobšovič, majiteľ nehnuteľnosti
pri multifunkčnom ihrisku Doľany 332 žiada o odpredaj časti
obecného pozemku pri multifunkčnom ihrisku. Starosta obce
konštatuje, že obec nemôže pánovi Dobšovičovi odpredať tento
pozemok, nakoľko ho obec potrebuje pre vlastnú potrebu.
Hlasovanie za zamietnutie odpredaja: za: 9 zdržal sa: 0 proti: 0

11)
Rôzne
Starosta obce informuje o dvoch konaniach ohľadne štátneho stavebného
dozoru a to vo veci rodinného domu s.č 131, kde väčšinový vlastník Mgr.
Zlatica Mečiarová žiada o opätovný odklad termínu odstránenia stavby.
Starosta navrhuje nevyhovieť. Druhá stavba je dom s.č. 164, kde bol
požiadaný štátny stavebný dohľad zo strany suseda.
Starosta predkladá list mesta Skalica, ktoré má záujem o odkúpenie akcií
obce Doľany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Ponúkajú nám asi 6%
hodnoty. Starosta obce neodporúča odpredaj.
Starosta obce informuje o neplatičoch daní v obci Doľany. Jedná sa o dve
rodiny: Ing. František Ješko, Doľany 364 a Elemír Bednarovský Doľany158.
Starosta obce upozorňuje poslancov na úzku cestu pri rod.dome pána
Drahomíra Jakuša a navrhuje poveriť komisiu výstavby a územného
plánovania prešetriť vec na mieste a navrhnúť riešenie.
Starosta obce informuje o plánovaných termínoch zasadnutí a to v termínoch
marec 2011, máj 2011, jún 2011, september 2011, november 2011, december
2011.
Marianna Konopová informuje o vydávaní novín obce Doľany. Žiada
všetkých, ktorí chcú prispieť do novín, aby poslali svoj príspevok na jej
emailovú adresu.
Starosta obce informuje prítomných o oslavách 120 výročia úmrtia
národného buditeľa Juraja Fándlyho. V dňoch 6.-7. marca 2011 sa budú
konať Národné dni Juraja Fándlyho. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť
organizačný výbor osláv.
Starosta navrhuje nasledovné zloženie:
Starosta Jozef Mruškovič – vedúci výboru
Zástupkyňa starostu JUDr. Ida Konopová PhD. – zástupca vedúceho
Členovia výboru – všetci poslanci + hlavný kontrolór
Hlasovanie: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Úlohy:
JUDr. Konopová – prednášajúcich
Komisia kultúrna – kultúrny program
Komisia pre ochranu majetku – doprava + poriadková služba
Komisia výstavby – parkovisko + požiarna ochrana
Komisia cest. ruchu – občerstvenie, koordinácia s miestnymi podnikateľmi,
odovzdanie upomienkových predmetov
12. Prevádzkový poriadok a správa multifunkčného ihriska. Starosta
informuje, že je spracovaný prevádzkový poriadok, ktorý navrhuje schváliť
len formou uznesenia. JUDr. Konopová navrhuje, aby bol tento bod
odročený na budúce zasadnutie, s tým, že všetci poslanci dostanú návrh na
posúdenie, aby sa mohli k veci vyjadriť. OZ tento bod berie na vedomie.

13. Prevádzkový poriadok detského ihriska – bod berie OZ na vedomie.
14. Diskusia
Peter Vizváry žiada OZ o návrhy, čo by bolo vhodné umiestniť do výklenku
na požiarnej zbrojnici.
Ing. Elemír Tichý navrhuje, aby sa znovu otvoril projekt Za Rybníkom.
Pán Ivan Zubaj žiada o informáciu o veľtrhu Slovakiatur 2011. Starosta
informuje, že mali sme tam zastúpenie, ale priestor pre prezentáciu obce bol
malý.
15. Návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie predniesol Ivan Zubaj.
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
16. Záver. Starosta obce poďakoval všetkým za účasť. Ukončenie o 21.00
hod.

Overovatelia:
Mgr. Marianna Konopová .........................................
Stanislava Oravcová...................................................

Jozef Mruškovič
starosta obce

