U Z N E S E N I E č. 4/2012
zo zasadnutia Obecného zastupite stva v Do anoch, konaného 04.decembra 2012 o 18.30
hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Do anoch
___________________________________________________________________________
OBECNÉ ZASTUPITE STVO
A) BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu z uznesenia Obecného zastupite stva (ďalej len „OZ“) konaného
04.09.2012,
B) SCHVA UJE:
1. Program OZ v zmysle pozvánky starostu Obce Do any, doplnený o jeden bod
a to zámenu pozemkov medzi obcou Do any a Ing. Jozefom Mikušom,
2. Návrhovú komisiu v zložení: František Vrbinkovič, JUDr. Ida Konopová,
PhD. a Mgr. Stanislava Oravcová,
Overovate ov zápisnice v zložení: Jozef Zloch a Mgr. Marianna Konopová,
Zapisovate ku: Mária Vranková,
3. Dodatočné schválenie členov protipožiarnych skupín na vykonanie
preventívnych protipožiarnych skupín na vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v obci,
4. VZN č.1/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, povinnom
príspevku na činnosť ŠKD a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení
školského stravovania,
5. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2009 – dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v zariadeniach v zriaďovate skej pôsobnosti obce,
6. VZN č.2/2012 o miestnej dani z nehnute nosti,
7. VZN č. 3/2012 o miestnej dani za psa,
8. VZN č.4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
9. VZN č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie,
10. VZN č. 6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje,
11. VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
12. VZNč.8/2012 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania,
zneškodňovania komunálneho odpadu na území obce,
13. Poplatky v obci ,
14. Správu inventarizačnej komisie – návrh na vyradenie majetku obce,
15. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012,
16. Použitie 1 300 EUR z rezervného fondu obce na rekonštrukciu verejného
osvetlenia,
17. Zámennú zmluvu o výmene pozemkov medzi Obecou Do any a Ing.Jozefom
Mikušom a manž. Máriou, bytom Častá, Fándlyho 50
C) ODKLADÁ:
1. Žiadosť Ing. Rudolfa Zajíčka - ZAEX, Do any č. 193 o presun betónového
stĺpa a kontajnera na sklo, do termínu najbližšieho zasadnutia OZ v Do anoch,

D) U K L A D Á:
1. Komisii výstavby a územného plánovania a komisii sociálno – finančnej
a správy majetku prešetriť možnosti umiestnenia kontajnera na sklo na iné
vhodné miesto,
E) P O V E R U J E:
1. Starostu obce podpísaním zámennej zmluvy medzi Obcou Do any a Ing.
Jozefom Mikušom a manž. Máriou, Častá, Fándlyho 50
2. Starostu obce podpísaním rozpočtového opatrenia č. 4/2012.

Jozef Mruškovič
starosta

Overovatelia: Jozef Zloch
Mgr. Marianna Konopová
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