Záznam zo zasadnutia Obecného zastupite stva Do any, konaného dňa
10.6.2014 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Do any
1) Otvorenie- prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní
pod a priloženej prezenčnej listiny.
2) Určenie návrhovej komisie, overovate ov a zapisovate ky
Návrhová komisia: JUDr. Ida Konopová PhD
Ing. Roman Mikovič
Pavol Vadovič
Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislava Oravcová
Peter Vizváry
Zapisovate ka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovate ov
zápisnice aj zapisovate ku.
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
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o programe schôdze za: 5 zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia aj s doplnkami bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupite stva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupite stva sa konalo dňa 27.3.2014.
Na zasadnutí nebol poverený starosta obce žiadnou úlohou a tiež ani
poslancom neboli uložené žiadne úlohy.

OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
4/ Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc.č. 605/68 a 605/69 žiadatelia
Anton Košč a manželka Mária, Bullova 17, Bratislava. Predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.
Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu s.č. 354 v obci Do any. Ich
rodinný dom a časť záhrady sa nachádzajú na obecných pozemkoch a oni ako
užívatelia si chcú usporiadať majetkové pomery. OZ navrhuje pozemky
odpredať tak ako je uvedené v žiadosti a to za cenu 9,30 €/m2.
OZ hlasuje za odpredaj obecného majetku – pozemky par. č. 605/68 zast.
plocha o výmere 110 m2 a parc. č. 605/69 zast. plocha o výmere 162 m2
oddelené GP 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.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje žiadate om Anton Košč a manž. Mária, Bratislava, Bullova 17
odpredaj obecného majetku – pozemky par. č. 605/68 zast. plocha o výmere
110 m2 a parc. č. 605/69 zast. plocha o výmere 162 m2 oddelené GP 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.
5/ Žiadosť o odklad 1. splátky dane z nehnute ností – žiadate PVOD
Do any – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného
majetku
PVOD Do any žiada o odklad prvej splátky dane z nehnute ností na 30.
september 2014. Ako dôvod svojej žiadosti uvádzajú, že tržby za produkciu
im začnú plynúť až po zbere úrody.
OZ hlasuje o schválení odkladu prvej splátky dane z nehnute ností pre
PVOD Do any na 30. septembra 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje odklad prvej splátky dane z nehnute ností pre PVOD Do any
na 30.9.2014.
6/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – predkladá členka komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Text Rozpočtového opatrenia č.
1/2014 tvorí súčasť tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
7/ Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc.č. 605/72 žiadate Ferdinand
Vober, Do any 409. Predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy
obecného majetku.
Žiadate je vlastníkom rodinného domu s.č. 409 v obci Do any. Časť jeho
oplotenej záhrady je majetkom obce Do any. Užívate a si chce úsporiadať
majetkové pomery. OZ navrhuje pozemok odpredať tak ako je uvedené
v žiadosti a to za cenu 9,30 €/m2
OZ hlasuje za 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.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje žiadate ovi Ferdinandovi Voberovi, Do any 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.
8/ Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc.č. 605/70 a 605/71 žiadate
uboš Vober, Do any 410. Predkladá predseda komisie sociálno-finančnej
a správy obecného majetku.
Žiadate je vlastníkom rodinného domu s.č. 410 v obci Do any. Časť jeho
rodinného domu a oplotenej záhrady sa nachádza na pozemku, ktorý je

majetkom obce Do any. Užívate si chce úsporiadať majetkové pomery. OZ
navrhuje pozemok odpredať tak ako je uvedené v žiadosti a to za cenu 9,30
€/m2
OZ hlasuje za 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.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

za: 6

proti: 0

OZ schva uje 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.
9/ Objednanie a zaplatenie zámeru pre zisťovacie konanie pre posudzovanie
vplyvov na životné prostredie na projekt Do any Podhájsky potok – záchytný
objekt plavenín a splavenín.
Starosta informuje, že plánovaná realizácia projektu zádržných zariadení,
ktoré majú byť vybudované na potoku je ohrozená pretože nie je urobené
horeuvedené zisťovacie konanie. Starosta žiada, aby sa poslanci vyjadrili
k možnosti objednania a úhrady uvedeného zámeru z prostriedkov obce.
OZ navrhuje poveriť starostu na rokovanie s realizátorom zisťovacieho
konania, vyrokovanie ceny do výšky 1000,- eur. Zároveň OZ navrhuje
upraviť rozpočtové opatrenie č. 1/2014 o presun medzi položkami Kultúra –
mestská veža zníženie o 1000,- eur a navýšenie položky Verejné
priestranstvá +1000,- eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schva uje poveriť starostu na rokovanie s realizátorom zisťovacieho
konania, vyrokovanie ceny do výšky 1000,- eur. Zároveň OZ schva uje
úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2014 o presun medzi položkami Kultúra
– mestská veža zníženie o 1000,- eur a navýšenie položky Verejné
priestranstvá +1000,- eur.

10/ Rôzne
Starosta obce informuje, že obec môže podať do konca júla žiadosť na
ENVIROFOND na zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu. Obec by
sa podie ala 5 % . Momentálne by bolo treba dať spracovať projekt- žiadosť,
ktorá by obec stála 500,- eur.
OZ navrhuje schváliť podanie žiadosti na ENVIROFOND na zateplenie
a výmenu okien na budovách OÚ a KD, objednať spracovanie projektu
a zároveň navrhuje doplniť Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 o presun
z položky Kultúra, Mestská veža – zníženie o 500,- eur a navýšenie položky
Správa a údržba majetku +500,- eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schva uje podanie žiadosti na ENVIROFOND na zateplenie a výmenu
okien na budovách OÚ a KD, objednanie spracovania projektu a zároveň
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.
Pani JUDr. Konopová oslovila obyvate ov Uličky vo veci dopravného
značenia. Obyvatelia súhlasia so znížením rýchlosti na 20 km/hod.,
nesúhlasia so značkou zákazu státia.
11/ Diskusia
Peter Vizváry tlmočí nespokojnosť občanov s vybavením kuchyne KD.
Starosta odpovedá, že každý rok obec dopĺňa riad do kuchyne. Tento rok
doplníme police a chceli by sme renovovať parkety.
Pani Zuzana Zajíčková sa pýta, či sú poslanci spokojní s tým, ako vyzerá
dom smútku. Sú už zabudované dve okná, mali by byť aspoň štyri. Tiež je
malá informovanosť o realizácii stavby, o verejnej zbierke a jej použití.
Zuzana Banárová sa pýta či je možné urobiť pri potravinách prechod pre
chodcov. Starosta odpovedá, že je to možné po schválení dopravným
inžinierom.
Peter Vranko informuje, že si dal žiadosť na výjazd zo svojho pozemku.
Dostal odpoveď z obce, že chýba doklad, ktorý pán Vranko teraz osobne
dokladá starostovi. Tiež si dal ohlásenie drobnej stavby – výstavba oplotenia,
dostal odpoveď, že to podlieha stavebnému konaniu.
Odpovedá pán Zubaj, že nako ko sa jedná o extravilán obce, treba doložiť
geometrické zameranie a tiež vyjadrenie či cez pozemok nevedú siete.

Pán Vranko informuje, že geometrické zameranie má a vytýčenie sietí doloží.
Ivan Zubaj sa pýta či je už vyriešené multifunkčné ihrisko – správa ihriska.
Zuzana Banárová informuje, že správcu ihriska našli. Je to pán Jozef Janotka,
len je potrebné určiť podmienky prevádzky a tiež odmenu za prácu.
Ivan Zubaj navrhuje určiť odmenu vo výške minimálne 50,- eur, do
budúcnosti pod a výšky vybraného vstupného.
Starosta poveruje pani Banárovú, aby zrealizovala správu ihriska do
1.7.2014.
10/ Návrh na uznesenie – predkladá JUDr. Ida Konopová PhD
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje prednesené uznesenie.
119 Záver o 21.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Stanislava Oravcová.................
Peter Vizváry.....................................

