Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
6.3.2012 o 18.00 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: Judr. Ida Konopová
Mgr. Marianna Konopová,
Pavol Vadovič
Overovatelia zápisnice: Ivan Zubaj
František Vrbinkovič
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky.
Hlasovanie o programe schôdze:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 13.12.2011.
OZ uložilo všetkým komisiám zaslať mailom kalendár podujatí na rok 2012
v termíne do 31.12.2011. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže
a tiež komisia obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu doručili návrhy
na podujatia – úloha bola splnená.
OZ uložilo komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku pripraviť
smernicu pre odmeňovanie poslancov – úloha splnená, schválenie smernice
je bodom dnešného rokovania.
OZ berie informáciu na vedomie.
4/ Informácia o projekte Mládež v akcii – predkladá starosta obce
Obec Bolatice pozýva mládež z našej obce na stretnutie mládeže do Bolatíc
Stretnú sa tam mladí z Maďarska, Nemecka,Poľska, Čiech a Slovenska.
Z obce sa môže zúčastniť päť mladých ľudí.
OZ Doľany berie informáciu na vedomie.

5/ Návrh Štatútu krízového štábu obce Doľany – predkladá starosta obce.
Štatút obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ Doľany o návrhu Štatútu krízového štábu obce:
za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ Doľany jednohlasne schvaľuje Štatút krízového štábu obce Doľany.
6/ Žiadosť PVOD Doľany o odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti za rok
2012 – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného
majetku. Splátkový kalendár by bol % 30.9.2012, 50% 30.11.2012.
Hlasovanie za odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti:
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti pre PVOD
Doľany.
7/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov /pivnica pod OÚ/ – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Pán Igor
Chládek, Doľany č. 269 žiada o prenájom nebytových priestorov v pivnici
OÚ Doľany asi 35 m2 za účelom uskladnenia hračiek. OZ navrhuje
uzatvoriť zmluvu na prenájom na obdobie 6 mesiacov za odplatu ozvučenie
obecných akcií.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Prenájom nebytových priestorov bol schválený.
8/ Schválenie poslanca OZ do Rady školy pri Materskej škole Doľany –
predkladá zástupkyňa starostu obce. OZ navrhuje poslanca Ivana Zubaja
Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 1

OZ schvaľuje pána Ivana Zubaja ako zástupcu obce do Rady školy pri
Materskej škole Doľany.
9/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 – informácia pre OZ – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
OZ berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení č. 3/2011.

10 Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2011– predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
Inventarizačný sumár je prílohou tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie informáciu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2011.
11/ Záverečný účet obce Doľany rok 2011 – predkladá člen komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Ing. Mikovič.
Záverečný účet obce Doľany za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce Doľany bez výhrad:
za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje Záverečný účet obce Doľany za rok 2011 bez výhrad.
12 Rozpočet obce Doľany na rok 2012 –predkladá starosta obce.
Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za prijatie rozpočtu obce na rok 2012
za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ jednohlasne schvaľuje rozpočet obce Doľany na rok 2012.
13/ Smernica odmeňovania členov OZ a členov komisií – predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
Smernica tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za prijatie smernice o odmeňovaní:
za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Smernica o odmeňovaní poslancov a členov OZ bola schválená.
14/. Rôzne
Starosta informuje, že obec dostala zo zbierky Modrý anjeli sumu 927,59 €
a to polovica pre obec a polovica pre občanov. Starosta navrhuje, aby
z peňazí z tejto zbierky bolo pre občanov urobené dopravné značenie, ktoré
by slúžilo všetkým. Starosta navrhuje doplniť uvedenú sumu do príjmov na
jednej strane a do výdavkov do programu miestne komunikácie na druhej
strane.
OZ hlasuje za použitie peňazí :
za: 8
zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje doplnenie rozpočtu a účel použitia zbierky Modrý anjel.
Starosta informuje o účasti obce na veľtrhu Slovakiatour 2012.
Starosta obce informuje o žiadosti pána Vladimíra Schwarza, majiteľa
pozemku súsediaceho s našim multifunkčným ihriskom. Pán Schwarz žiada
o spoluprácu pri výstavbe plota. OZ navrhuje doplniť do kapitálového
rozpočtu na strane výdavkov sumu 2000 euro na položku Oplotenie
obecného pozemku.
Hlasovanie za doplnenie rozpočtu:
za:8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ schvaľuje doplnenie rozpočtu o sumu 2000 € na oplotenie ihriska.
15/ Diskusia
Pán Zubaj bol poverený rodičmi v materskej škole, aby pripomienkoval
stravovanie v školskej jedálni a to podpora slovenských výrobkov najmä
nákup slovenského kuracieho mäsa. Pani Veverková odpovedá, že kuracie
mäso ,ktoré kupuje má certifikát od zdravotnej služby. Starosta navrhuje
stretnutie rodičov s riaditeľkou MŠ, vedúcou ŠJ a starostom obce.
Ing. Elemír Tichý má otázku ohľadne zabezpečenia volieb. Pán starosta
odpovedá, že máme všetko pripravené.
Pán Vrbinkovič sa pýta na urbársky lesný majetok . Ing. Elemír Tichý
odpovedá, že už majú doklady od predchádzajúceho vedenia. Keďže je
v tom dosť veľký chaos, treba dať papiere do poriadku a potom zvolať
schôdzu a urbár zlegalizovať.
Pán Vrbinkovič upozorňuje na mestskú vežu, že treba skontrolovať základy
a spevniť ich, nakoľko sú poškodené.
16/. Návrh na uznesenie – predkladá Mgr. Marianna Konopová
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 8

proti: 0

15/ Starosta obce poďakoval všetkým za účasť.
Záver o 20.30
Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia: Ivan Zubaj
František Vrbinkovič

zdržal sa: 0

