Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
4.9.2012 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: Ing. Roman Mikovič
Peter Vizváry
Pavol Vadovič
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová
Mgr. Stanislava Oravcová
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky, starosta navrhuje bod č. 4
prerokovať ako posledný.
Hlasovanie o programe schôdze so zmenou:

za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

Program zasadnutia jednohlasne schválený aj s presunom bodu č. 4.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 5.6.2012.
Na zasadnutí nebola uložená žiadna úloha.
OZ berie na vedomie.
4/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za I. polrok 2012 –
predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Elemír Tichý. Ing. Tichý konštatuje, že
obec naplnila príjmy na 52 %. V oblasti príjmov žiadne väčšie problémy
nenastali a je predpoklad, že príjmy budú do konca roku naplnené. V časti
výdavky sme naplnili rozpočet na 48 %.
Hlasovanie OZ o správe :

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany jednohlasne schvaľuje správu hlavného kontrolóra.

5/ Plán činnosti na rok 2013 – predkladá starosta obce. Vyzýva všetky
komisie, aby do budúceho zastupiteľstva písomne vypracovali návrh plánu
činnosti na rok 2013.
OZ Doľany poveruje všetky komisie vypracovať a doručiť do termínu
plán činnosti na rok 2013.
6/ Príprava osláv Juraja Palkoviča – predkladá starosta obce. Starosta
informuje, že na budúci rok bude 250. výročie narodenia Juraja Palkoviča.
Starosta oslovuje poslancov, aby navrhli termín oslavy – predbežne 28.apríla
2013 a tiež nápady na zrealizovanie osláv.
OZ berie na vedomie.
7/ Oboznámenie s novými projektmi – predkladá starosta obce. Starosta
informuje, že sa mu podarilo pre obec bezplatne získať projekty na opravu
MŠ a to zateplenie a výmena okien a vchodových dverí. alší projekt je
dopravné značenie a dorobenie chodníka do CZŠ. Tiež je spracovaný projekt
na dopravné značenie a autobusovú zastávku. Obec už má spracovaný
projekt aj stavebné povolenie na mestskú vežu, tiež projekt na cestu
Plantovisko aj so stavebným povolením. Obec má spracovaný projekt na
zateplenie OÚ a KD aj s výmenou okien. Starosta obce žiada poslancov, aby
sa k projektom vyjadrili. Ing. Tichý konštatuje, že obec by mala začať
uvažovať o možnostiach odkanalizovania obce. Starosta žiada aby si poslanci
do budúceho zasadnutia rozmysleli ktoré projekty by sa realizovali ako
prioritné.
OZ berie na vedomie.
8/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 – predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Rozpočtové opatrenie v písomnej
forme tvorí prílohu tejto zápisnice. Jedná sa len o zmenu rozpočtu peňazí na
prenesený výkon štátnej správy. Tieto zmenu berie OZ len na vedomie.
OZ berie informáciu na vedomie.
9/ Zámena pozemkov vo vlastníctve obce – predkladá starosta obce Doľany.
Starosta informuje, že obec má pozemky v k.ú. Dlhá. Starosta chce tieto
pozemky zameniť za pozemky v Doľanoch. Medzi obcami sa zámena urobiť
nedá. Dalo by sa vymeniť pozemky v Dlhej za pozemky v Doľanoch
s pánom Mikušom. Takto nadobudnuté pozemky by potom obec vymenila

so Slovenský pozemkovým fondom za jeden scelený pozemok v oblasti
Košiar.
OZ poveruje starostu obce vyvolať rokovanie s pánom Mikušom ohľadne
výmeny pozemkov medzi katastrami Dlhá a Doľany. A tiež začať rokovanie
s Pozemkovým fondom – výmena nadobudnutých čiastkových pozemkov za
jeden scelený v oblasti Košiar.
10 Zamietnutie výstavby RD oproti cintorínu – predkladá predseda komisie
výstavby a územného plánovania. Predseda komisie p. Zloch informuje, že
komisia zamietla žiadosť o výstavbu rodinného domu p. Danišovej a p.
Stankoviča, nakoľko ide o výstavbu pri miestnom cintoríne, kde
OZ berie na vedomie.
11.Bránky na cintoríne – predkladá predseda komisie výstavby a územného
plánovania. Predseda komisie informuje, že je problém s voľným prejazdom
áut cez cintorín. alší problém je pri budovaní hrobov. Každú výstavbu na
cintoríne je potrebné ohlásiť, čo občania nerobia. Ke by bola bránka, mohli
by aj majstri vojsť s autom len s vedomým obce. OZ navrhuje, aby bola
jedna bránka osadená na začiatku cintorína / na konci záhrady rod.domu s.č.
193/ a druhá na začiatku cesty na starom cintoríne. Realizovať sa bude
polbránka, aby bol možný vstup pešo.
Hlasovanie za výstavbu bránok: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

12/ Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov – predkladá
starosta obce. Pán Peter Vranko, bytom Doľany č. 347 žiada o vyjadrenie
k využitiu pozemku /bývalá stará cesta do Častej/. Územný plán obce
s výstavbou rodinného domu na tejto parcele nepočíta. OZ navrhuje dať teraz
zamietavú odpove , s tým, že sa bude hľadať inú možnosť využitia
pozemku v spolupráci s majiteľom..
Hlasovanie za súhlas povolenia výstavby rod. domu na parcele pána Vranku:
za: 0
zdržal sa: 3
proti: 4
13/ Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi obcami Doľany a Bolatice ČR
– predkladá starosta obce. Starosta bol pozvaný na dožinky do obce Bolatice,
ČR, kde sa náš pán starosta osobne po akoval v kostole za peniaze, ktoré
veriaci vyzbierali na pomoc pri povodni. Pán starosta obce Bolatice vyzval
našu obec k podpísaniu dohody o partnerstve a spolupráci medzi obcami.

Hlasovanie za dohodu: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

14/ Informácia o činnosti komisie výstavby a územného plánovania –
predkladá predseda komisie výstavby a územného plánovania. Starosta
navrhuje, aby tento bod bol presunutý na budúce rokovanie.
Hlasovanie za odročenie: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

15/ Rôzne
Starosta obce informuje, že obec sa zúčastní dňa 16.9.2012 v alegorickom
sprievode. Týmto vyzýva kultúrnu komisiu, aby zabezpečila účasť.
Starosta informuje, že energetické závody orezávali stromy v obci. Starosta
chce túto firmu objednať na vyrezanie tují na cintoríne.
16/ Diskusia
Pán Mikovič má otázku, či musí byť kontrola komína v rodinnom dome
každý rok a či má obec kontakt na funkčného kominára. Starosta odpovedá,
že podľa kontrola by mala byť každý rok a obec má kontakt na kominára zo
Senca.
Pavol Vadovič má otázku, kde sa nachádza v uličke hydrant. Starosta
odpovedá, že má prisľúbený plánik hydrantov od vodárov.
Pavol Vadovič žiada o umiestnenie retardéra pri vchode do uličky. Starosta
konštatuje, že toto asi nebude reálne, ale bude sa uvažovať o inej možnosti.
17/ Návrh na uznesenie predkladá člen návrhovej komisie
zdržal sa: 0

Hlasovanie za návrh na uznesenie: za: 7
18/ Záver o 21.00

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová PhD. ............................
Mgr. Stanislava Oravcová ............................

proti: 0

