Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
27.6.2011 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: Mgr. Marianna Konopová
Ing. Roman Mikovič
Ivan Zubaj
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová PhD.
Pavol Vadovič
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 8
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: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 29.3.2011.
OZ uložilo komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku pripraviť návrh na
zvýšenie miestnych poplatkov. Komisia na návrhu pracovala. Predseda komisie informuje
o návrhu zatiaľ len ústne. Informácia bude spracovaná na budúce zasadnutie v písomnej
forme a bude sa schvaľovať.
OZ tiež navrhuje aktualizovať ceny riadu v kuchyni – pre potreby náhrady pri strate
a poškodení zapožičaných vecí. OZ znova ukladá komisii vypracovať uvedený návrh do
ďalšieho zasadnutia.
OZ uložilo komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku pripraviť
návrh úpravy sadzieb miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – platné od 1.1.2012. Komisia konštatuje, že má byť prijatý
nový zákon o daniach, potom podľa jeho znenia budú upravené dane v obci.
OZ uložilo komisii pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva vytypovať lokality, kde treba
vykonať preriezku stromov a porastov – komisia pripravila návrh.
OZ berie uvedené informácie na vedomie a opätovne ukladá komisii sociálno-finančnej
a správy obecného majetku vypracovať návrh na úpravu miestnych poplatkov a tiež aj
aktualizáciu cenníka riadu zapožičiavaného v kuchyni a tiež ukladá tejto komisii pripraviť
úpravu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady.
4/ Informácia o predbežných povodňových škodách na majetku obce - predkladá starosta
obce. Škody na majetku občanov sú 99.050,- €.
Škoda na majetku obce je zhruba 136.300,- €. Obec má zriadený účet na povodeň kde
máme zatiaľ asi 4.500,- €.
OZ Doľany berie informáciu na vedomie.

5/ Informácia o kontrole BSK-SO/RO projekt „Úprava verejných priestranstiev v obci
Doľany“ - prekladá starosta obce. Dňa 16.6.2011 sme mali kontrolu z BSK SO/RO na
projekt. Kontrola skonštatovala poškodenie
projektu a prisľúbila obci pomoc.
OZ Doľany berie informáciu na vedomie.

6/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za I. štvrťrok 2011 – predkladá hlavný
kontrolór obce.
OZ odkladá tento bod na budúce zasadnutie z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra.

7/ Úprava platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 253/1994 Z.z. – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy
obecného majetku. V Zmysle platného zákona č. 154/2011 sa plat starostu vyráta ako
násobok 1,98 x 769/priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2010/.
Týmto by sa plat nášho starostu znížil na sumu 1.523,- €. Komisia navrhuje starostovi
upraviť plat a to tak, že mu bude pridané k základnému platu 20 %, čo bude spolu suma
1.828,- €.
Hlasovanie: za: 8
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje predložený návrh platu starostu obce.

proti: 0

8/ Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
V roku 2010 hospodárila obec nasledovne:
Príjmy
492.116,28 €
Výdavky 491.939,58 €
Prebytok
176,70 €
Komisia navrhuje previesť celý zostatok hospodárenia do rezervného fondu obce a použiť
v roku 2011.
Hlasovanie: za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ schvaľuje prevedenie prebytku hospodárenia do rezervného fondu obce.
9/ Návrh na odpísanie nedobytnej pohľadávky – daň z jadrových zariadení Jaslovské
Bohunice – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
Obec Doľany vyrubila v roku 2007 daň za jadrové zariadenia za rok 2006 a to:
Slovenským elektrárňam a.s. Bratislava sume 450.915,- Sk
Jadrovej vyraďovacej spoločnosti a.s. v sume 450.915,- Sk.
Uvedené spoločnosti nám uhradili každá len polovicu vyrubenej sumy a takto nám vznikla
pohľadávka vo výške 14.919,87 €.
Obce združené v Regionálnom združení Jaslovské Bohunice sa pokúšali súdnou cestou
vymôcť nezaplatenú čiastku, avšak neúspešne. Navrhujeme túto pohľadávku odpísať
v plnej výške 14.919,87 €.
Hlasovanie za návrh: za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ schvaľuje odpísanie nedobytnej pohľadávky v plnej výške.
10/ Príprava kalendára podujatí na II. polrok 2011. Starosta obce žiada všetky komisie,
aby vypracovali plán podujatí na 2. polrok 2011.

OZ ukladá všetkým komisiám vypracovať kalendár podujatí na 2.polrok 2011
a výhľadový kalendár na rok 2012.
11/ Rôzne
Starosta obce predkladá cenovú ponuku na rekonštrukciu vykurovacieho systému v KD
a OÚ. Vyriešilo by sa vykurovanie v KD. Cena za rekonštrukciu plynovej kotolne
vychádza na sumu 2.400,- €. Starosta navrhuje aj plynofikáciu školskej jedálne čo by
vyšlo na sumu približne 1.000,- €. Poslanci OZ hlasujú za presun prostriedkov z úveru na
revitalizáciu kotolne.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci jednohlasne schvaľujú prevod prostriedkov z úveru na účel revitalizácie kotolne.
12/ Diskusia
Pani Zajíčková informuje o zlom stave drezu v kuchyni KD a tiež o potrebe kúpiť menšie
hrnce a vybaviť kuchyňu policami.
Roman Schwarz má otázku na závlahy na Pažiti. Starosta informuje, že závlaha sa bude
riešiť v priebehu týždňa.
13 Návrh na uznesenie predkladá Ing. Roman Mikovič, člen návrhovej komisie.
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

13/ Záver o 21.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
JUDr.Ida Konopová PhD...........................................
Pavol Vadovič ...........................................................

