Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
6.2.2014 o 19.00 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, PhD
Ing. Roman Mikovič
František Vrbinkovič
Overovatelia zápisnice: Pavol Vadovič
Peter Vizváry
Zapisovateľka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice aj
zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o programe schôdze za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 16.12.2013.
Na zasadnutí bol poverený starosta obce podpísať v prípade potreby rozpočtové opatrenie
č. 5/2013, Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 podpísal starosta obce dňa 31.12.2013 a bude
predložené v bode rôzne.
OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
4/ Územný plán obce Doľany – Zmeny a doplnky č. 1 –schválenie súhlasu, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Predkladá starosta obce.
OZ hlasuje za schválenie súhlasu, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie – Územný plán obce Doľany – Zmeny a doplnky č. l
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie –
Územný plán obce Doľany – Zmeny a doplnky č. 1.
5/ Rôzne
Starosta informuje, že bolo zhromaždenie občanov vo veci dopravnej situácie v obci, kde
boli navrhnuté určité opatrenia, ktoré budú poslanci preberať na nasledujúcich
zasadnutiach.
Starosta obce informuje, že dnes prišla žiadosť pána Petra Vranku na zaradenie bodu –
vyjadrenie k územnoplánovacej informácii do programu dnešnej schôdze. Starosta
informuje, že podanie bude riešiť obecný úrad.
JUDr. Ida Konopová doplňuje, že pán Vranko adresoval svoje podanie obecnému úradu,
nie zastupiteľstvu. OZ schválilo program bez jeho bodu a tiež OZ schvaľuje územný plán,
ale nepodáva územnoplánovacie informácie.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 podpísané starostom obce dňa 31.12.2013Predkladá členka komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku Mária Vranková.
Úplné znenie Rozpočtového opatrenia č. 5/2013 tvorí súčasť tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2013.
6/ Diskusia
Pán Peter Vranko sa obracia na zástupkyňu starostu obce s tým, že obec povolila pánovi
Vrankovi postaviť na svojom pozemku záhradnú chatku
o výmere 25 m2. Sám si zistil na stavebnom úrade v Modre, že veľkostné obmedzenie pre
stavbu chatky nejestvuje. Pán Vranko si už začal vybavovať stavebné povolenie a má
otázku, či mu bude stavebné povolenie podpísané starostom.
Starosta obce prečítal poslancom list, ktorý bol v tejto veci pánovi Vrankovi doručený.
7/ Návrh na uznesenie – predkladá JUDr. Ida Konopová
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje prednesené uznesenie.
8/ Záver o 20.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
Pavol Vadovič ....................
Peter Vizváry......................

