Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
27.3.2014 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: Peter Vizváry
Pavol Vadovič
Mgr. Stanislava Oravcová
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová PhD
Ing. Roman Mikovič
Zapisovateľka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 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

proti: 0

zdržal sa: 0

Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 6.2.2014.
Na zasadnutí neboli starostovi ani členom obecného zastupiteľstva uložené
žiadne úlohy.
OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
4/ Správa o vykonanej inventarizácii za rok 2013 – predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Inventarizačný
zápis je súčas ou tejto zápisnice.

OZ hlasuje za Správu o vykonanej inventarizácii majetku za rok 2013
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje Správu o vykonanej inventarizácii majetku za rok 2013.
5/ Záverečný účet obce Doľany za rok 2013 – predkladá členka komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Mária Vranková. Návrh
Záverečného účtu tvorí súčas tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2013: Prebytok
rozpočtu v sume 26 986,65 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – použitie na
tvorbu rezervného fondu obce v plnej výške 26 986,65 €.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2013:
Prebytok rozpočtu v sume 26 986,65 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov –
použitie na tvorbu rezervného fondu obce v plnej výške 26 986,65 €.
OZ hlasuje za schválenie Záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce
za rok 2013 bez výhrad:
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje: Záverečný účet obce Doľany a celoročné hospodárenie za rok
2013 bez výhrad.
6/ Rozpočet obce Doľany na rok 2014 a výhľadový rozpočet na roky 2015
a 2016 – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného
majetku. Kompletný návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ hlasuje za navrhnutý rozpočet na rok 2014

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje Rozpočet obce Doľany na rok 2014.
OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2015 a 2016.
7/ Plat starostu obce Doľany na rok 2014 – predkladá predseda komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku p. Vizváry. Návrh platu
starostu tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie predloženého návrhu platu starostu na rok 2014:
Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov podľa § 5 ods. 2
citovaného zákona a s účinnos ou od 1.1.2014 plat starostu v sume, ktorá sa
rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 % t.j. na sumu 1 958,- €.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 6

proti: 1

zdržal sa:

OZ schvaľuje: Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov podľa § 5
ods. 2 citovaného zákona a s účinnos ou od 1.1.2014 plat starostu v sume,
ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 % t.j. na sumu 1 958,- €.
8/ Informácia o zahájení prípravných prác „Územný plán obce Doľany –
Zmeny a doplnky – predkladá starosta obce.
OZ sa na minulom zasadnutí uznieslo, že obec bude žiada dotáciu na zmenu
ÚP. Obec o dotáciu požiadala. K tejto žiadosti musela obec predloži zmluvu
so zhotoviteľom. Obec vybrala Ing. Sopirovú, s ktorou bola uzatvorená
zmluva o dielo. Pani Sopirová už spracovala harmonogram prác. Obec
informuje občanov, aby v stanovenom termíne predkladali pripomienky od
občanov.
OZ berie na vedomie informáciu o zahájení prípravných prác „ÚPO Doľany
– Zmeny a doplnky.
9/ Schválenie úhrady za práce vykonaní nad rámec Zmluvy o dielo č.
2/2013 – Rekonštrukcia Domu smútku Doľany - predkladá starosta obce

OZ hlasuje za schválenie úhrady za práce nad rámec Zmluvy o dielo č.
2/2013 – Rekonštrukcia Domu smútku Doľany. Starosta informuje, že pri
realizácii I. etapy Rekonštrukcie Domu smútku Doľany boli vykonané naviac
práce. Záznam o takto vykonaných prácach ako aj rozpočet týchto prác bol
spísaný s realizátorom stavby. Spolu naviac vykonané práce predstavujú
sumu 3 582,57 €. Zápisy a rozpočty naviac prác tvoria prílohu tejto
zápisnice. Starosta zároveň informuje, že bola uzatvorená dohoda o predĺžení
termínu ukončenia prác na Rekonštrukcii Domu smútku Doľany I. etapa.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schvaľuje úhradu za práce vykonané nad rámec Zmluvy o dielo č. 2/2013
– Rekonštrukcia Domu smútku Doľany.
10/ Schválenie zámeru – Rekonštrukcia Domu smútku II. etapa – predkladá
starosta obce. Starosta obce informuje poslancov, že v II. etape
Rekonštrukcie Domu smútku Doľany bude potrebné:
vymeni existujúce vchodové dvere
zruši existujúce okná a nahradi ich zo strany kostola novými, väčšími,
vymeni elektroinštaláciu
urobi nové omietky zvonku aj zvnútra
urobi novú dlažbu vo vnútri
Starosta obce zároveň informuje, že I. etapa sa financovala zo zdrojov
získaných od sponzorov a z darov. Z tohto dôvodu zostali obci finančné
prostriedky, ktoré sa nachádzajú v rezervnom fonde. Navrhuje, aby sa II.
etapa financovala zo zdrojov rezervného fondu.
OZ hlasuje za schválenie zámeru Rekonštrukcia Domu smútku Doľany II.
etapa
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje realizáciu zámeru – Rekonštrukcia Domu smútku Doľany – II.
etapa.
OZ hlasuje za financovanie II. etapy Rekonštrukcie Domu smútku Doľany
z rezervného fondu obce
Počet prítomných poslancov: 7

Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje financovanie II. etapy Rekonštrukcie Domu smútku
z rezervného fondu obce.
11/ Schválenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci –
predkladá starosta obce
Starosta obce informuje, že poslanci už riešili doplnenie dopravného
značenia v obci a bolo aj verejné zhromaždenie občanov. OZ navrhuje osadi
značku zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy na vjazd na námestie Paži ,
a pri vjazde do ulice Podvorná a hore na križovatku pri č.d. 410, tiež pri
uličke pri č.d. 290. Značka obytná zóna bude osadená pri mestskej veži a pri
plantovisku a tiež v uličke s ukončením pri
OZ hlasuje za schválenie osadenia značky zákaz vjazdu nákladným autám
okrem dopravnej obsluhy pri vjazde na námestie Paži , vjazd do ulice
Podvorná, vjazd do ulice pri čd. 290 a na križovatku pri č.d. 410 –celkove 4
značky
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje osadenie dopravného značenia – zákaz vjazdu nákladným
vozidlám okrem dopravnej obsluhy a to pri vjazde na námestie Paži , vjazd
do ulice Podvorná, vjazd do ulice pri č.d. 290 a na križovatku pri č.d. 410 –
celkove 4 značky.
OZ hlasuje za schválenie osadenia značky obytná zóna a to: pri mestskej
veži, a pri ceste do cintorína.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje osadenie značky obytná zóna pri mestskej veži a pri ceste do
cintorína.
OZ odkladá osadenie dopraného značenia v Uličke.
12/ Rôzne
Starosta informuje, že bol štátny stavebný dozor na ceste v hornom konci.

Starosta žiada, aby urobili na tejto ceste prechod pre chodcov a tiež, aby bol
zabezpečený breh potoka.
Starosta informuje, že bola daná žiados občana Z P, aby bol vytvorený
nájazd pre vozíček do kultúrneho domu.
Starosta informuje, že boli rozmnožené listy oslovujúce občanov, aby
prispeli na verejnú zbierku na dom smútku. Poslanci roznesú listy do
všetkých domov.
13/ Diskusia
JUDr. Konopová sa pýta, či aj tento rok bude veľkokapacitný kontajner pre
občanov. Starosta odpovedá, že aj tento rok takýto zber bude.
Ing. Mikovič sa pýta, či je možné umiestni stojan na bicykle pri škole.
Starosta súhlasí s umiestnením.
Peter Vranko informuje OZ o riešení svojho stavebného konania.
14/ Návrh na uznesenie: Predkladá člen návrhovej komisie Peter Vizváry
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

15/ Záver o 21,30

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová, PhD.......................
Ing. Roman Mikovič................................

