Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa 17.7.2018
o 19.00 hod.
v sále Kultúrneho domu J. Fándlyho Doľany
1. Otvorenie – prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní podľa priloženej
prezenčnej listiny.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrhová komisia: JUDr. Ida Konopová, PhD
Jozef Zloch
Mgr. Alojz Slaninka, PhD
Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Mikovič
Peter Vizváry
Zapisovateľ/ka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie :

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie OZ Doľany č. 1/3/2018:
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu: JUDr. Ida Konopová, PhD
Jozef Zloch
Mgr. Alojz Slaninka, PhD
Overovateľov zápisnice: Ing. Roman Mikovič
Peter Vizváry
Zapisovateľa/ľku: Mária Vranková
Program schôdze podľa priloženej pozvánky
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie o programe schôdze:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie OZ Doľany č. 2/3/2018:
OZ schvaľuje program zasadnutia, tak ako bol uvedený v pozvánke.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo na
predchádzajúcom zasadnutí konanom 3.5.2018 neuložilo poslancom, ani komisiám žiadne
úlohy a tiež nepoverilo starostu obce žiadnou úlohou.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovanie:

za: 8

proti:0

zdržal sa : 0

Uznesenie OZ Doľany č. 3/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Doľany konaného dňa 3.5.2018.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018. Poslanci OZ
dostali plán činnosti na preštudovanie a bol tiež zverejnený na úradnej tabuli. Kompletný
návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
Počet prítomných poslancov: 8
OZ hlasuje za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Počet prítomných poslancov:8
Hlasovanie:

za: 8

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie OZ Doľany č. 4/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
II. polrok 2018
5.Zámer zriadenia zvieracieho krematória v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva
Doľany.
Starosta obce informuje, že navrhovateľ Doľanská keramika spol. s r.o. 145 Doľany
predložil zámer zriadenia zvieracieho krematória dňa 25.5.2018 Okresnému úradu Pezinok,
odbor životného prostredia. Okresný úrad požiadal listom zo dňa 5.6.2018 Obec Doľany,
ako dotknutú obec, aby tento zámer zverejnila na svojom webovom sídle a na oznamovacej
tabuli a týmto spôsobom informovala verejnosť. Obec list obdržala 5.6.2018 a zverejnený
bol dňa 7.6.2018. Obec mala doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od
doručenia a verejnosť mohla svoje pripomienky predložiť do 21 od zverejnenia.
Starosta informuje, že po preštudovaní územného plánu obci a po konzultácii so
zhotoviteľkou ÚP Ing. Sopirovou bolo dňa 20.6.2018 doručené nesúhlasné stanovisko obce
na Okresný úrad Pezinok, odbor životného prostredia.
Dňa 26.6.2018 bola doručená na Obecný úrad Doľany hromadná pripomienka - petícia
občanov obce, ktorou občania vyjadrujú svoje nesúhlasné stanovisku k zriadeniu
zvieracieho krematória v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Doľany. Bolo
doručených 13 hárkov s 337 podpismi. Petícia bola prostredníctvom obce predložená
Okresnému úradu Pezinok, odbor životného prostredia dňa 26.6.2018.
Vzhľadom k tomu, že územný plán obce schválili poslanci ako všeobecne záväzné
nariadenie, vydanie stanoviska k zriadeniu uvedeného zariadenia v obytnom území je v
kompetencii starostu obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie za vzatie uvedenej informácie na vedomie:
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa:0

Uznesenie OZ Doľany č. 5/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany berie na vedomie Stanovisko Obce Doľany k zriadeniu
zvieracieho krematória v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Doľany.
6. Škola – prevod majetku
Starosta obce informuje, že obec požiadala Ministerstvo vnútra SR o prevod budovy školy v
Doľanoch do majetku obce. Ministerstvo vnútra prevedie budovu školy do majetku obce za
odplatu len v prípade, že obec, alebo ňou zriadená rozpočtová organizácia bude budovu

využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Keďže chce obec aj naďalej
využívať budovu ako základnú školu, nemôže byť zriaďovateľom Bratislavská arcidiecéza,
ale priamo obec. Listom zo dňa 8.6.2018 bol obci doručený súhlas Bratislavskej arcidiecézy
so zmenou zriaďovateľa s účinnosťou od 1.1.2019.Obec požiadala listom zo dňa 10.7.2017
Ministerstvo financií SR o stanovisko ku kúpnej zmluve na budovu školy a priľahlé pozemky.
Listom zo dňa 13.7.2017 obec dostala kladné stanovisko. Obec oznámila výsledok jednania s
Ministerstvom financií SR Ministerstvu vnútra SR a požiadala o odklad termínu podpisu
kúpnej zmluvy na budovu školy a priľahlé pozemky na čas, kedy bude obec zriaďovateľom
školy a tak splní podmienku pre samotný prevod. K zmene zriaďovateľa potrebuje obec ešte
schválenie tejto zmeny OZ. Preto starosta obce navrhuje schváliť zmenu zriaďovateľa z
Bratislavskej arcidiecézy na Obec Doľany od 1.1.2019.
OZ hlasuje o zmene zriaďovateľa malotriednej základnej školy v Doľanoch z Bratislavskej
arcidiecézy na Obec Doľany od 1.1.2019
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa:0

Uznesenie OZ Doľany č. 6/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany schvaľuje zmenu zriaďovateľa malotriednej základnej školy
v Doľanoch z Bratislavskej arcidiecézy na Obec Doľany od 1.1.2019
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Rozpočtové opatrenie bolo doručené všetkým poslancom na preštudovanie a tiež tvorí
prílohu tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa:0

Uznesenie OZ Doľany č. 7/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
8. Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol zverejnený a tiež bol doručený na
preštudovanie všetkým poslancom. Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 2

Uznesenie OZ Doľany č. 8/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
9. Návrh na určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov do orgánov samosprávy
obce na volebné obdobie 2018-2022.
V zmysle §9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb.z o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa

pre volebné obdobie 2018-2022 navrhuje pre obec Doľany jeden volebný obvod a počet
poslancov deväť.
OZ v zmysle §9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb.z o voľbách do orgánov samosprávy obcí
pre obdobie 2018-2022 hlasuje za schválenie jedného volebného obvodu a počet poslancov
deväť.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie OZ Doľany č. 9/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.z. o voľbách do
orgánov samosprávy obci pre volebné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a počet
poslancov deväť.
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. i zákona o
obecnom zriadení. V zmysle uvedeného zákona sa navrhuje rozsah výkonu funkcie starostu
obce Doľany na plný úväzok.
OZ hlasuje za určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Doľany v zmysle § 11, ods. 4,
písm. i na plný úväzok.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie OZ č.10/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starosti Obce Doľany v zmysle
§11, ods. 4, písm. i pre funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
11. Rôzne
Pán starosta informuje, že ľudia sa už učia separovať. Aj momentálne máme predčasne plné
kontajnery na zber kovov. Mali sme zber do veľkokapacitných kontajnerov a tohto roku sme
naplnili 8 kontajnerov.
Pán starosta informuje, že voda z hôr ohrozuje obec. Z tohto dôvodu obec žiadala o ochranu
vodohospodársky podnik. Po poslednej povodni 2011 nám urobili vodozádržné opatrenie na
konci dediny. V minulom roku vypracoval vodohospodársky podnik štúdiu na priehrady
v doline nad obcou.
JUDr. Konopová reaguje na projekt priehrady. Informovala sa u pani starostky Horných
Orešian, či sú ľudia a majetok ohrozovaní pri búrkach priehradou. Pani starostka
jednoznačne poprela,že by ich občania boli ohrození priehradou.
12. Diskusia
Pani Heldová reaguje na problém priehrada. Konštatuje, vodozádržné zariadenie už
vybudované nad obcou by malo zadržať storočnú vodu. Pani sa obrátila aj na hydrológa,
ktorý konštatoval, že projekt je predražený a stačilo by vodozádržné zariadenie citlivo
zasadené do krajiny. Pani sa pýta, prečo neboli občana prizvaní na prezentáciu.
Starosta odpovedá, že pán hydrológ, o ktorom je reč je starostovi známy. Po povodni v obci
dostala obec jeho prostredníctvom 20 000,- €, z ktorých len projekt by stál 15 000, z tohto
dôvodu obec poskytnutú sumu vrátila.
Pani Heldová oponuje, že podobné hrádzky, ako sa mali vybudovať v Doľanoch ochránili

majetky a ľudí tam kde vybudované boli.
Pani Mária Schwarzová konštatuje, že sama robila u vodohospodárov a tam boli realizované
stavby, ktoré vydržia, ale má obavu, že v dnešnej dobe, keď bude stavbu realizovať súkromná
firma, je reálne riziko pretrhnutia.
Pán Jozef Tichý upozorňuje, že v čase keď bola povodeň, bola robená ťažba dreva a konáre
zostali v potoku. Pán Tichý konštatuje, že najviac je ohrozená ulička, kde by bolo treba
urobiť opatrenie. Čo sa týka vybudovania priehrady, bola by škoda zlikvidovať jednu
z najkrajších dolín v Karpatoch.
Pán Lazar konštatuje, že taká veľká priehrada sa nedá napustiť za pár hodín, lebo by sa
určite pretrhla. Upozorňuje aj na to, že ak by sa stavba realizovala, tak bude obec enormne
zaťažená. Tiež upozorňuje na to ,že v priehrade bude stojatá voda, ktorá bude zapáchať.
Hrádzny z Bolerázu upozorňuje, že hrádza musí pomaly nasakovať, takže ak by bola veľká
voda, tak nemôže byť zadržaná.
Pani Zajíčková konštatuje, že ona bola na zastupiteľstve, keď bola priehrada prezentovaná,
len ľudia neboli následne dostatočne informovaní.
Pani JUDr. Konopová odpovedá, že prezentácia bola verejná.
Poslanec pán Vrbinkovič konštatuje, že stanovisko k zvieraciemu krematóriu dal pán
starosta.
Pani Socháňová má otázku ako sa obec vyjadrovala v procese starostlivosti o lesy pre
územie Doľany a koľko máme spoplatnených malých zdrojov znečisťovania. Starosta hovorí,
že zistíme a odpovieme písomne po dodaní emailového kontaktu.
Pani Kráľová z Uličky konštatuje, že po prieskume, ktorý robili v minulých dňoch by bolo
treba dať priestory do pôvodného stavu. Tiež upozorňuje na skládku, ktorá je v tomto
priestore.
Pán Jakub Tichý konštatuje, že po nesúhlase obce a občanov s umiestnením zvieracieho
krematória v obytnej zóne obce, podal nový návrh s umiestnením v zóne družstva.
Pani Stankovičová konštatuje, že ani ona sama nechce, aby bolo toto krematórium
v blízkosti rodinných domov, nakoľko sa zvyšuje riziko výskytu rakoviny.
Pani Heldová žiada pána starostu, aby zabezpečil pravidelné čistenie potoka, aby sa voda
nevylievala.
Pán starosta odpovedá, že zádržné zariadenie čistí povodie Váhu. V prípade potreby
vypomáhajú aj hasiči.
Pani Schwarzová navrhuje dať potok do pôvodného stavu, čiže otvoriť ho.
Pani Purgiňová sa pýta koľko rokov sa bude priehrada stavať. Upozorňuje na zvýšenie
dopravy a tiež aj na to, že stavba môže byť predražená a výstavba predĺžená.
Mgr. Banárová konštatuje, že ak aj nebude realizovaný tento projekt, nejaké opatrenia bude
treba urobiť.
Pani Stankovičová upozorňuje na to, že vodovod je starý a po realizácii priehrady, kde bude
vodovod odstavený a následne po napojení sa určite roztrhá. Kto bude financovať rozkopané
cesty a vodovod.
Pán Tichý konštatuje, že škody v obci Doľany aj pri storočnej vode neboli tak veľké, aby štát
realizoval tak veľkú stavbu.
Pani Heldová pripomína, že ak tu bude tá priehrada, tak sa zníži trhová hodnota majetku
občanov, lebo nikto nechce bývať pod priehradou.
JUDr. Konopová konštatuje, že zatiaľ je schválený len zámer, ale ak sa bude dať urobiť
niečo iné, bolo by to treba urobiť, aby sme zachovali dolinu.
Pani Hodálová žiada, aby bol prednostne urobený chodník na Dlhovskej.
Starosta odpovedá, že realizácia chodníka by nebol problém, problém je odkanalizovanie až
po Biely kríž. Starosta chce získať financie od štátu.
Pán Peňák sa pýta, aký bude mať vodohospodársky podnik benefit z toho, že zrealizuje pre
malú obec taký náročný projekt. Bude tam vodná elektráreň?
Pán Lazar konštatuje, že vodozádržné zariadenie nad obcou je postavené opačne.

Pán Mariányi si myslí, že tu ide o veľkú investíciu a štátne podniky ako lesy a vodohospodári
sa medzi sebou dohodnú a nejaké firmy si zisky rozdelia medzi sebou.
Starosta bude iniciovať verejné zhromaždenie s vodohospodármi čim skôr v období august,
september. Bolo by dobré prizvať aj nezávislých odborníkov.
Návrh na uznesenie: OZ poveruje starostu obce zvolať v termíne najneskôr do konca
septembra 2018 verejné zhromaždenie, ktorého predmetom bude nielen prerokovanie už
schváleného Zámeru PPO, ale aj návrhu iných adekvátnych protipovodňových opatrení za
účasti zástupcov obce, dotknutých orgánov a verejnosti.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie za návrh na uznesenie. OZ poveruje starostu obce zvolať v termíne najneskôr do
konca septembra 2018 verejné zhromaždenie ktorého predmetom bude nielen prerokovanie
už schváleného Zámeru PPO, ale aj návrhu iných adekvátnych protipovodňových opatrení
za účasti zástupcov obce, dotknutých orgánov a verejnosti.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/3/2018
OZ poveruje starostu obce zvolať v termíne najneskôr do konca septembra 2018 verejné
zhromaždenie, ktorého predmetom bude nielen prerokovanie už schváleného Zámeru PPO,
ale aj návrhu iných adekvátnych protipovodňových opatrení za účasti zástupcov obce,
dotknutých orgánov a verejnosti.
Pani hlavná kontrolórka konštatuje, že zámer ešte nie je záväzný.
Pani Stankovičová informuje, že obytná zóna sa v ulici minula účinkom, nikto nedodržuje
rýchlosť. Bolo by možné osadiť retardéry?
Pani Lucia Dřímalová žiada o retardéry aj do ich ulice.
Starosta už dal naceniť tieto spomaľovacie prvky.
Občan informuje o chýbajúcej tabuli označenia obce v hornej časti obce.
Starosta bude riešiť zníženie rýchlosti v častiach obce, kde chýba chodník.
13. Záver – starosta ukončil schôdzu o 22.00 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Mikovič ............................
Peter Vizváry

.............................

Jozef Mruškovič
Starosta obce

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany konaného dňa 17.7.2018
o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Doľany

A: OZ berie na vedomie:
Uznesenie OZ Doľany č. 3/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Doľany konaného dňa 3.5.2018.
Uznesenie OZ Doľany č. 5/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany berie na vedomie Stanovisko Obce Doľany k zriadeniu
zvieracieho krematória v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Doľany.

B: OZ schvaľuje:
Uznesenie OZ Doľany č. 1/3/2018:
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu: JUDr. Ida Konopová, PhD
Jozef Zloch
Mgr. Alojz Slaninka, PhD
Overovateľov zápisnice: Ing. Roman Mikovič
Peter Vizváry
Zapisovateľa/ľku: Mária Vranková
Uznesenie OZ Doľany č. 2/3/2018:
OZ schvaľuje program zasadnutia, tak ako bol uvedený v pozvánke.
Uznesenie OZ Doľany č. 4/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
II. polrok 2018
Uznesenie OZ Doľany č. 6/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Doľany schvaľuje zmenu zriaďovateľa malotriednej základnej školy
v Doľanoch z Bratislavskej arcidiecézy na Obec Doľany od 1.1.2019
Uznesenie OZ Doľany č. 7/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
Uznesenie OZ Doľany č. 8/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Uznesenie OZ Doľany č. 9/3/2018:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.z. o voľbách do
orgánov samosprávy obci pre volebné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a počet
poslancov deväť.
Uznesenie OZ č.10/3/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu Obce Doľany v zmysle
§11, ods. 4, písm. i pre funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
Uznesenie č. 11/3/2018
OZ poveruje starostu obce zvolať v termíne najneskôr do konca septembra 2018 verejné
zhromaždenie ktorého predmetom bude nielen prerokovanie už schváleného Zámeru PPO,
ale aj návrhu iných adekvátnych protipovodňových opatrení za účasti zástupcov obce,
dotknutých orgánov a verejnosti.

Overovatelia:
…...............................................................
…...............................................................
Jozef Mruškovič
starosta obce

