Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
20.9.2011 o 18.00 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: Stanislava Oravcová
František Vrbinkovič
Pavol Vadovič
Overovatelia zápisnice: Jozef Zloch
Peter Vizváry
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
Program zasadnutia jednohlasne schválený.

zdržal sa: 0

proti: 0

3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 27.6.2011.
OZ uložilo komisii sociálno-finančnej a správy obecného majetku pripraviť
návrh na zvýšenie miestnych poplatkov a to aj v písomnej forme. Úloha bola
splnená. Starosta navrhuje, aby sa poslanci vyjadrili k návrhu. Poslanci
navrhujú, aby prenájom KD bol doplnený o poplatok za vykurovanie
v zimnom období. OZ berie návrh na vedomie s tým, že bude zverejnený na
vývesnej tabuli a schválený na budúcom zastupiteľstve.
OZ uložilo všetkým komisiám vypracovať kalendár podujatí na II. polrok
2011 a výhľadový kalendár podujatí na rok 2012. Úloha nebola splnená,
termín dodania stanovený pre všetky komisie do týždňa. Návrhy treba poslať
Mgr. Marianne Konopovej formou emailu.
4/ Zrušenie nájmu nebytových priestorov – žiadateľ fi ZAEX Doľany –
predkladá starosta obce. Fi ZAEX žiada o čiastočné zrušenie nájmu
nebytových priestorov v budove OÚ Doľany a to pivničných priestorov.
V zmluve o nájme je dojednaná 6-mesačná výpovedná lehota. Firma žiada
o zrušenie k termínu 1.11.2011. Komisia soc-finančná navrhuje zrušenie
nájmu od 1.1.2012, aby nebol narušený rozpočet obce.

OZ Doľany navrhuje hlasovať za zrušenie nájmu pivničných priestorov ku
dňu 30.10.2011.
Hlasovanie za: 1
zdržal sa: 1
proti: 6
OZ Doľany hlasuje za zrušenie nájmu pivničných priestorov ku dňu
31.12.2011
Hlasovanie. za: 7
zdržal sa: 0
proti: 1
5/ Informácia o činnosti komisie výstavby a územného plánovania –
predkladá predseda komisie Jozef Zloch. Komisia výstavby a územného
plánovania zasadá podľa potreby. Rieši prevažne povoľovanie drobných
stavieb. Doteraz riešili 11 prípadov.
OZ Doľany berie informáciu na vedomie.
6/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2011 – predkladá členka komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Mária Vranková.
Hlasovanie: za: 8
zdržal sa. 0
Proti: 0
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2011- 2 časť
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2011- l časť
7/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za I. polrok 2011 –
predkladá hlavný kontrolór obce. Obec plní príjmovú časť na 80,59 %
a výdavkovú časť na 55,63 % . Hlavný kontrolór konštatuje, že obec
v žiadnej položke výrazne neprekračuje stanovený rozpočet. Zároveň žiada
o maximálne šetrenie a nabáda aj naďalej k opatrnosti v oblasti výdavkov.
Hlasovanie: za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ schvaľuje správu hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011.
8/ Účasť na Vinobraní 2011 v Modre – predkladá predsedníčka komisie
obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu Mgr. Marianna Konopová.
Vinobranie sa bude konať v Modre v dňoch 23. až 25. septembra. Obec sa
zúčastní alegorického sprievodu v nedeľu. Traktor poskytne fi JM Vinárstvo
Doľany. Vlečku treba ozdobiť. Mgr. Konopová vyzvala k spolupráci p.
Zubaja, ktorý súhlasí s pomocou.
Starosta informuje, že obec bude mať aj stánok. Tam bude aj zabezpečené
občerstvenie pre účinkujúcich.
OZ berie na vedomie.
9/ Rôzne

Starosta obce informuje, že spodnú časť poškodenej križovatky dá obec
opraviť formou zaasfaltovania.
Starosta informuje, že 22.10.2011 bude prevedený orez stromov v obci a na
cintoríne.
Obec Doľany sa prihlásila do projektu Revizalizácia krajiny. Projekt bude
vykonateľný od septembra 2011 do marca 2012 a hradený bude z prostriedkov
Úradu vlády SR a tiež z Úradu práce – peniaze na zamestnanie desiatich
dlhodobo nezamestnaných.
Starosta informuje, že zatiaľ nie je vypracovaný projekt cezhraničnej spolupráce
s Maďarskom. Máme oslovenú firmu, ktorá tieto projekty spracováva. Termín na
podanie je do 31.10.2011.
Starosta informuje, že hrnce do kuchyne KD ešte neboli zabezpečené. Týmto
žiada Ing. Mikoviča, aby tieto zakúpil v počte 3 kusy.
10/ Diskusia
Pani Heldová má otázku, či sa bude riešiť otázka škôlky.
Starosta informuje, že internet bude zavedený. V škôlke sa budú farbiť
stoličky. Rodičia sa môžu formou brigády zúčastniť.
Pán Rudolf Vrbinkovič informuje o odtrhnutom plechu na budove OÚ.
Starosta vie o probléme, bude sa riešiť.
Pán Vrbinkovič tiež informuje, že po povodni je zanesený potok pod vežou.
Starosta informuje, že rúra je čistá, len zostal nános drobných kameňov.
Pán Vrbinkovič žiada o vyčistenie priestranstva nad ihriskom kde bola
skládka po povodni.
Starosta požiada firmu, ktorá tam mala skládku, aby terénne úpravy spravila.
11 Návrh na uznesenie predkladá pani Stanislava Oravcová
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

12/ Záver o 20.00 hod. Prítomným poďakoval za pozornosť a účasť starosta
obce.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Zloch ........................
Peter Vizváry ....................

