Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
15.5.2013 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: Ing. Roman Mikovič
František Vrbinkovič
JUDr. Ida Konopová PhD
Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislava Oravcová
Ivan Zubaj
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 jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 4.3.2013.
Na zasadnutí bol poverený starosta obce odpovedať na žiadosť Ing. Rudolfa
Zajíčka ZAEX Doľany 193 o umiestnení reklamného stĺpa a kontajnera na
sklo. Úloha bola splnená.
OZ berie kontrolu na vedomie.
OZ poveruje komisiu stavebnú a územného plánovania dať návrh na zmenu
umiestnenia kontajnera na sklo.

4/ Záverečný účet obce Doľany – predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Záverečný účet je prílohou tejto
zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie záverečného účtu obce Doľany za rok 2012 bez
výhrad.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

5/ Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času.
Obec dostáva v rámci podielových daní príspevok na deti vo veku 5-15 rokov
a to aj na trávenie voľného času. Obec nemá zriadené vlastné centrum
voľného času, ale dostala dve žiadosti o príspevok z cudzích centier, ktoré
navštevujú deti z našej obce. Jedná sa o Občianske združenie SABUŽ
Modra, ktoré navštevuje päť našich detí a Centrum voľného času
KALOKAGATIA v Trnave, ktoré navštevuje jedno dieťa. Obec môže
s uvedeným organizáciami uzatvoriť zmluvu a na jej základe prispieť na
činnosť centra podľa počtu detí z obce. Príspevok obce na jedno dieťa
v prepočte predstavuje sumu 62,- € na celý rok. Predkladá člen komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Ing. Roman Mikovič.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o uzatvorení zmluvy o spolupráci s Občianskym združením
SABUŽ, Štúrova 34, Modra – poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok
2013 v sume 62,- € na jedno dieťa z obce Doľany:
za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Občianskym združením
SABUŽ, Štúrova 34, Modra – poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok
2013 v sume 62,- € na jedno dieťa z obce Doľany:
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o uzatvorení zmluvy o spolupráci s Mestom Trnava, Hlavná 1,
Trnava – poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2013 v sume 62,- €
na jedno dieťa z obce Doľany:
za: 5

zdržal sa. 0

proti: 0

OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o spolupráci s Mestom Trnava, Hlavná 1,
Trnavai – poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2013
v sume 62,- € na jedno dieťa z obce Doľany.
6/ Žiadosť o kúpu pozemkov – žiadatelia Ján Schwarz a manželka Alžbeta,
obaja bytom Doľany 424. Jedná sa pozemky parc. č. 607/7 ostatné plochy
o výmere 7 m2, parc.č. 301/2 záhrada o výmere 166 m2 a parc.č. 2143/8
záhrada o výmere 62 m2. Výmera pozemkov spolu činí 235 m2. Jedná sa
o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale žiadatelia ich užívajú.
OZ navrhuje odpredaj pozemkov žiadateľom v cene 9,30 €. Predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie za odpredaj obecných pozemkov parc.č. 607/7- ostatné plochy
o výmere 7 m2, parc.č. 301/2 – záhrada o výmere 166 m2, parc.č. 2143/8 –
záhrada o výmere 62 m2 v katastrálnom území Doľany v cene 9,30 €/m2
žiadateľom Ján Schwarz a manželka Alžbeta, obaja bytom Doľany 424
v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje odpredaj obecných pozemkov parc.č. 607/7 - ostatné plochy
o výmere 7 m2, parc.č. 301/2 – záhrada o výmere 166 m2, parc.č. 2143/8 –
záhrada o výmere 62 m2 v katastrálnom území Doľany v cene 9,30 €/m2
žiadateľom Ján Schwarz a manželka Alžbeta, obaja bytom Doľany 424
v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
7/ Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 – predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Obec Doľany v roku
2012 v rámci rozpočtu hospodárila nasledovne:
celkové príjmy
279.746,13 €
celkové výdavky 260.332,65 €
rozdiel
19 413,48 v celých eurách 19 414,OZ navrhuje uvedenú sumu v plnej výške previesť do rezervného fondu obce
a v budúcnosti použiť na investičné akcie a finančné operácie.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie za prevedenie celej sumu 19 414,- € do rezervného fondu obce:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje prevod rozpočtového výsledku hospodárenia obce vo
výške 19 414,- € do rezervného fondu obce.
8/ Rôzne
Starosta obce informuje poslancov o rekonštrukcii domu smútku. Poslanci
majú otázku, aká by bola cena tejto rekonštrukcie. Starosta odpovedá, že
predbežne asi 30 tis. Eur.
Starosta obce všetkých pozýva na Deň otvorených dverí – dva roky po
povodni. Akcia sa bude konať túto sobotu 18.5.2013 v rámci celej obce
/kultúrne pamiatky, podnikatelia, sprievodné akcie/.
V KD bude premietaný film o povodni.
9/ Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil
10/ Návrh na uznesenie – predkladá JUDr. Ida Konopová PhD
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie za prijatie uznesenia:
Za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

11/ Záver o 20.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Stanislava Oravcová..........................
Ivan Zubaj ..........................

