Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
29.3.2011 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: Stanislava Oravcová
František Vrbinkovič
Jozef Zloch
Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Mikovič
Pavol Vadovič
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky
Hlasovanie o programe schôdze: za: 6
zdržal sa: 0
proti: 0
Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 28.1.2011.
OZ uložilo komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku preveriť
možnosť odpredaja dvoch nepojazdných vozidiel V3S fekál, prípadne zistiť
rentabilnosť opravy. Komisia informuje, že boli dvaja záujemcovia,
z ktorých jeden odstúpil. Druhý záujemca je ochotný odkúpiť.
OZ uložilo komisii výstavby a územného plánovania prešetriť na mieste
rozmer cesty pred rodinným domom s.č. 408 a navrhnúť prípadné riešenie.
Komisia konštatuje, že je možnosť cestu rozšíriť o asfaltový pás asi 60 cm.
OZ berie na vedomie.
4/ Vyradenie špeciálneho motorového vozidla Fekál V3S z majetku obce
a jeho odpredaj. Predkladá starosta obce.
Hlasovanie za vyradenie : za: 6
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie za odpredaj:
za: 6
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ Doľany schvaľuje vyradenie a odpredaj Fekálu V3S.
5/ Inventarizácia majetku obce Doľany k 31.12.2010. Prekladá starosta obce.
Kompletná inventarizácia majetku tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: za: 7
zdržal sa: 0
proti: 0

6/ Záverečný účet obce Doľany za rok 2010 – predkladá predseda komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Peter Vizváry. Záverečný účet
obce Doľany za rok 2010 je súčasťou tejto zápisnice.
Návrh na prijatie uznesenia: OZ schvaľuje záverečný účet obce Doľany bez
výhrad.
Hlasovanie: za: 7
zdržal sa: 0
proti: 0
7/ Návrh rozpočtu obce Doľany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012
a 2013. Prekladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného
majetku Peter Vizváry. Starosta obce informuje, že vzhľadom na mimoriadne
výdavky, ktoré má obec v tomto roku /odstupné, splácanie úrokov a úveru/
bolo mimoriadne ťažké zostaviť rozpočet.
Hlasovanie: za: 6
zdržal sa: 1
proti: 0
OZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu.
OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Doľany na rok 2012
a 2013.
8/ Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku parc. č. 2018 – žiadateľ Peter
Hrdlička, Doľany č. 379 – predkladá starosta obce. OZ navrhuje schváliť
odpredaj uvedenej parcely v cene 9,30 €.
Hlasovanie: za: 7
zdržal sa: 0
proti: 0
Pán Hrdlička žiada aj o odpredaj časti pozemku 2019. Tento pozemok nie je
majetkom obce. Obec žiadateľovi v tomto zmysle odpovie.
9/ Žiadosť o povolenie stavby montovaného domčeka na parc.č. 552/1 –
žiadateľka Elena Danišová, Studenohorská 52, Bratislava. Jedná sa výstavbu
pri ceste na cintorín. Pozemok nie je v územnom pláne určený na výstavbu.
OZ navrhuje zamietnúť žiadosť.
Hlasovanie za návrh: za: 7
zdržal sa: 0
proti: 0
10/ Rôzne
Starosta obce informuje o štátnom stavebnom dozore na rodinný dom s.č.
131. Jedná sa o dom v dezolátnom stave, ktorého väčšinová majiteľka
nezabezpečila jeho odstránenie. Pri poslednom stretnutí bolo majiteľke
uložené odstránenie stavby do jedného mesiaca.
Štátny stavebný dozor bol zavedený aj na dom s.č. 264, kde nie je vlastníctvo
vysporiadané.
Starosta obce vyzýva komisiu sociálno-finančnú a správy obecného majetku,
aby do budúceho zastupiteľstva navrhla zvýšenie miestnych poplatkov a tiež
do ďalšieho zastupiteľstva aj návrh zvýšenia miestnych daní.

Starosta obce vyzýva komisiu životného prostredia vytypovať lokality, kde
by bolo treba urobiť preriezku stromov a porastov.
Starosta obce informuje, že v lokalite Horné depo ťažobní robotníci
traktorom zvalili elektrický stĺp. Z tohto dôvodu starosta privolal políciu, aby
vec riešila.
Starosta informuje, že knihy o obci Doľany dal do predaja firme ZAEX.
Starosta informuje, že na obecnom úrade je zle vyriešený vývod odpadu. Pán
starosta konštatuje, že sa jedná o havarijný stav a bude sa riešiť.
Starosta informuje, že ľudia boli spokojní s organizovaním Národných dní
Juraja Fándlyho, čo vyjadrili aj písomnými poďakovaniami.
Starosta informuje o projekte „Úprava verejných priestranstiev v obci
Doľany“. Máme podanú druhú žiadosť o platbu a tiež záverečnú
monitorovaciu správu. Ešte musíme podať poslednú žiadosť o platbu.
11/ Diskusia
Peter Vizváry informuje, že bolo zistené, že aj v iných obciach majú erb obce
na budovách. Hasiči chcú umiestniť erb na požiarnu zbrojnicu.
OZ hlasuje o umiestnení erbu obce na budove HZ: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Ing. Elemír Tichý v súvislosti s nedostatkom financií upozorňuje na možnosť
získať finančné prostriedky z odpredaja pozemkov v lokalite Za Rybníkom.
Pán Mariany informoval prítomných o novinách, ktoré bude obec vydávať
ako štvrťročník s podporou sponzorov.
12/ Návrh na uznesenie predkladá Stanislava Oravcová
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

13/ Záver o 21.10 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
Ing.Roman Mikovič ...........................
Pavol Vadovič ...................................

