U Z N E S E N I E č. 3/2014
zo zasadnutia Obecného zastupite stva v Do anoch, konaného 10.6.2014 o 19.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Do anoch
___________________________________________________________________________
OBECNÉ ZASTUPITE STVO
A) BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupite stva
(ďalej len „OZ“) konaného 27.3.2014
B) SCHVAĽUJE:
1. Program schôdze pod a priloženej pozvánky doplnený o nasledovné body:
- žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov- žiadate Ferdinand Vober, Do any
č. 409
- žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – žiadate uboš Vober, Do any č.
410
- objednanie a zaplatenie zámeru pre zisťovacie konanie pre posudzovanie
vplyvov na životné prostredie na projekt Do any Podhájsky potok – záchytný
objekt plavenín a splavenín
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Ida Konopová, PhD., Ing. Roman Mikovič,
Pavol Vadovič
3. Overovate ov zápisnice v zložení: Mgr. Stanislava Oravcová, Peter Vizváry
4. Zapisovate ku: Mária Vranková
5. Žiadate om Antonovi Koščovi a manž. Márii, bytom Bullova 17, Bratislava
(vlastníci RD č. 354) odpredaj obecného majetku – pozemky par.č. 605/68 zast.
plocha o výmere 110 m2 a par.č. 605/69 zast. plocha o výmere 162 m2 oddelené
GP č. 7/2014 zo dňa 11.3.2014 z pôvodnej obecnej parcely č. 605/2 v cene 9,30
€/m2 v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
6. Odklad I. splátky dane z nehnute nosti pre PVOD Do any na 30.9.2014
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
8 Žiadate ovi Ferdinandovi Voberovi, Do any č. 409 odpredaj obecného majetku
- pozemok par.č. 605/72 zast. plocha o výmere 1 m2 oddelený GP z pôvodnej
obecnej parcely č. 605/3 v cene 9,30 €/m2 v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
9. Žiadate ovi ubošovi Voberovi, Do any 410 odpredaj obecného majetku –
pozemok par. č. 605/70 zast. plocha o výmere 61 m2, parc. č. 605/71 zast.
plocha o výmere 13 m2 oddelený GP z pôvodnej obecnej parcely č. 605/3 v cene
9,30 €/m2 v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
10. Úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2014 o presun medzi položkami Kultúra –
mestská veža zníženie o 1000,- eur a navýšenie položky Verejné priestranstvá
+1000,- eur.
11. Podanie žiadosti na ENVIROFOND na zateplenie a výmenu okien na budovách
OÚ a KD, objednanie spracovania projektu

12. Doplnenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2014 o presun z položky Kultúra,
Mestská veža – zníženie o 500,- eur a navýšenie položky Správa a údržba
majetku +500,- eur.

C: POVERUJE:
1. Starostu obce na rokovanie s realizátorom zisťovacieho konania pre
posudzovanie vplyvov na životné prostredie na projekt Podhájsky potok záchytný objekt plavenín a splavenín a vyrokovanie ceny do výšky 1000,-eur

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Stanislava Oravcová...............................
Peter Vizváry...................................................
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