Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
5.6.2012 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: František Vrbinkovič
Mgr. Stanislava Oravcová
Ing. Roman Mikovič
Overovatelia zápisnice: Peter Vizváry
Pavol Vadovič
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky doplnený o dva body:
- návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov pre ZAEX Doľany
- žiadosť Ing. Vladimíra Schwarza o spoluprácu pri realizácii chodníka
pred jeho rodinným domom
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 6.3.2012.
Na tomto zasadnutí neboli uložené poslancom žiadne úlohy a taktiež starosta
obce nebol poverený žiadnou úlohou v zmysle prijatých uznesení.
OZ berie kontrolu na vedomie.
4/ Informácia o činnosti komisie pre ochranu majetku a verejného poriadku,
životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva –
predkladá predseda komisie Pavol Vadovič.

Pán Vadovič informuje, že sa zišla 9 krát. Prevažne sa venovala problémom
životného prostredia a občianskeho spolunažívania. Informácia v písomnej
forme je prílohou tejto zápisnice.
OZ berie informáciu na vedomie.
5/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za 1. štvrťrok 2012 –
predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Elemír Tichý.
Pán Tichý konštatuje, že rozpočet za 1. štvrťrok 2012 je na strane príjmov
naplnený na 26,82 %. Na strane výdavkov je čerpanie na 23,52 %. Hlavný
kontrolór nabáda k opatrnosti v čerpaní aj v budúcom období.
Hlasovanie o správe hlavného kontrolóra: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje správu o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2012.
6/ Prerokovanie platu starostu obce pre rok 2012 – predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku p. Peter Vizváry.
Plat starostu obce prerokováva OZ raz ročne. Z tohto dôvodu komisia
sociálno-finančná a správy obecného majetku navrhuje prijať dve uznesenia
a to
- OZ berie na vedomie, že na základe predchádzajúceho uznesenia č.
3/2011 písm. B, bod 5 zo dňa 27.6.2011 bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím OZ podľa §4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z.
v zmysle neskorších predpisov so zvýšením o 20 % čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v NH za rok 2011 znamená sumu 1 868,eur
- OZ podľa §5 zákona 253/1994 Z.z. v zmysle neskorších predpisov od
1.6.2012 schvaľuje plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 20 % t.j. na sumu 1 868,- eur.
OZ berie prvú časť uznesenia na vedomie.
Hlasovanie za plat starostu od 1.6.2012:
za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje plat starostu od 1.6.2012 so zvýšením o 20 % t.j. vo
výške 1 868,- eur
7/ Výhľadový rozpočet obce Doľany na roky 2013-2014 – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku Peter

Vizváry. Výhľadový rozpočet obce Doľany na roky 2013-2014 tvorí súčasť
tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Doľany na roky 2013-2014.
8/ Odsúhlasenie čerpania prostriedkov rezervného fondu – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku Peter
Vizváry. Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku navrhuje
použitie rezervného fondu obce nasledovne:
- na splátku úveru v Tatra banke sumu 18 360,- eur
- na výstavbu oporného múra na multifunkčnom ihrisku sumu 2 000,- eur
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu obce.
9/ Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove Obecného
úradu Doľany pre firmu ZAEX Ing. Rudolf Zajíček Doľany. Návrh zmluvy
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za schválenie zmluvy: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre fi ZAEX
Doľany.
10 Žiadosť Ing. Vladimíra Schwarza o súčinnosť obce pri vybudovaní
chodníka pred novostavbou jeho rodinného domu susediacou
s multifunkčným ihriskom – predkladá starosta obce. Pán Schwarz žiada
o dodanie materiálu s tým, že on zabezpečí jeho vybudovanie. OZ zamieta
s tým, že obec teraz nemá prostriedky na budovanie chodníka.
Hlasovanie o spolupráci: za 0: zdržal sa: 0

proti: 6

OZ zamieta spoluprácu obce pri vybudovaní chodníka
11/ Rôzne
Pán starosta informuje o možnosti zúčastniť sa Vinobrania v Modre.
Možnosti budú prerokované s kultúrnou komisiou.
Pán starosta informuje, že zamýšľa opravu domu smútku s tým že by sa
dorobila terasa, aby mali pohreby dôstojné.
Pán Mariany žiada občanov, aby dávali podnety na články do Doľanských
novín

Pán starosta oslovil Povodie Váhu, aby spevnili breh potoka v hornej časti
obce, aby sa mohol v budúcnosti vybudovať chodník.
Pán starosta informuje, že obec kúpila pračku, aby nemusela voziť prádlo do
čistiarne.
12 Diskusia
Pán Vizváry informuje, že v poslednom čase boli v obci viaceré požiare, kde
hasiči zasahujú, čo prináša náklady. Pán Vizváry žiada, aby sa poslanci
zamysleli nad tým, či by nebola možnosť potrestať zodpovedných za požiar
aj v rámci obce.
13/ Návrh na uznesenie – predkladá Mgr. Stanislava Oravcová
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 6

proti: 0

14/ Starosta obce poďakoval všetkým za účasť.
Záver o 19.45

Jozef Mruškovič
starosta obce

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

zdržal sa: 0

