Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
4.12.2012 o 18.30 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: František Vrbinkovič
JUDr. Ida Konopová
Mgr. Stanislava Oravcová
Overovatelia zápisnice: Jozef Zloch
Mgr. Marianna Konopová
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky doplnený o jeden bod: Zámena
pozemkov medzi Obcou Doľany a Ing. Mikušom
Hlasovanie o doplnenom programe schôdze: za: 9 zdržal sa: 0 proti: 0
Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 4.9.2012.
Na zasadnutí bolo všetkým komisiám uložené vypracovať písomne návrh
plánu činnosti na rok 2013. Zatiaľ žiadna komisia úlohu nesplnila.
OZ poverilo starostu obce rokovať s Ing. Mikušom o výmene pozemkov
medzi katastrami Dlhá a Doľany a tiež začať rokovať so SPF. Informácia
o rokovaniach je samostatný bod tejto schôdze.
OZ odložilo správu o činnosti komisie výstavby a územného plánovania.
Stavebná komisia zasadala 6x, prerokovávala hlavne drobné stavby a obci
a na cintoríne. Písomne bolo všetko doložené v kancelárii obecného úradu.
OZ berie kontrolu na vedomie.

4/ Dodatočné schválenie členov protipožiarnych skupín na vykonanie
preventívnych protipožiarnych kontrol v obci. Zloženie skupín
a rozdelenie rajónov je súčasťou tejto zápisnice.
Hlasovanie:

za: 9

zdržal sa:

proti: 0

0

OZ schvaľuje členov protipožiarnych preventívnych skupín
5/ Návrh VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, povinnom
príspevku na činnosť ŠKD a povinnom príspevku na stravovanie dieťaťa
v zariadení školského stravovania – predkladá Ing. Roman Mikovič.
Plné znenie návrhu je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o VZN :

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany jednohlasne schvaľuje VZN č. 1/2012.
6/ Návrh dodatku č. 1/2012 k VZN č. 2/2009 – dotácia na prevádzku a mzdy
na dieťa v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – predkladá Ing,.
Roman Mikovič. Plné znenie návrhu je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie o dodatku č. 1/2012:

za: 9

zdržal sa:

proti:

OZ Doľany schvaľuje dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009.
7/ Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti – predkladá predseda komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Peter Vizváry. Plné znenie
návrhu VZN je súčasťou tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti.
8/ Návrh VZN o miestnej dani za psa – prekladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Plné znenie návrhu VZN je súčasťou
tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnej dani za psa.
9/ Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva –
predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.

Plné znenie návrhu VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie ver.
priestranstiev.
10/ Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie – predkladá predseda komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Poplatok poslanci stanovujú
na 0,10 € za jedno prenocovanie. Plné znenie návrhu VZN tvorí súčasť tejto
zápisnice.
Hlasovanie OZ o návrhu VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie.
11/ Návrh VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje – predkladá
predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Plné znenie
návrhu VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o návrhu VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje.
12. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy
obecného majetku. Plné znenie návrhu VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o návrhu VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
13/ Návrh VZN o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania,
zneškodňovania komunálneho odpadu na území obce – predkladá predseda
komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku. Plné znenie návrhu
VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o návrhu VZN:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje VZN č. 8/2012 o pravidlách zberu, prepravy
a zneškodňovania odpadu na území obce.
14/ Poplatky v obce – predkladá Ing. Roman Mikovič. Návrh poplatkov
tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie OZ o poplatkoch v obci:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje poplatky v obci.
15/ Správa inventarizačnej komisie – návrh na vyradenie majetku –
predkladá predseda komisie Peter Vizváry.
Hlasovanie za vyradenie: za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje vyradenie nefunkčného majetku obce.
16/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 – predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 tvorí
súčasť tejto zápisnice. Komisia sociálno-finančná a správy obecného
navrhuje poveriť starostu obce v prípade potreby podpísať Rozpočtové
opatrenie č. 4/2012.
OZ hlasuje o Rozpočtovom opatrení č. 3/2012: za: 9

proti: 0 zdržal sa:0

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2012.
OZ hlasuje o poverení starostu na podpísanie Rozp. opatrenia č. 4/2012:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ poveruje starostu obce podpísať Rozpočtové opatrenie č. 4/2012.
17/ Žiadosť o presun betónového stĺpa a kontajnera na sklo – predkladá
starosta obce. Pán Zajíček ako zástupca fi. ZAEX žiada obec o premiestnenie
betónového stĺpa určeného na vylepovanie plagátov a kontajnera na zber skla
z parku pred fi. ZAEX na iné miesto.
OZ konštatuje, že stĺp na vylepovanie plagátov je umiestnený v zmysle VZN
a nemôže byť odstránený. Umiestnenie kontajnera na sklo bude riešené. OZ
poveruje stavebnú komisiu nájsť nové umiestnenie pre tento kontajner.
OZ poveruje komisiu sociálno-finančnú a správy obecného majetku a tiež
komisiu výstavby a územného plánovania nájsť nové umiestnenie pre
kontajner.

18/ Zámena pozemkov medzi Obcou Doľany a Ing. Jozefom Mikušom.
Starosta obce informuje, že obec má pozemky v k.ú. Dlhá, ktoré chce s Ing.
Jozefom Mikušom vymeniť za pozemky v k.ú. Doľany. Starosta pripravil
zámennú zmluvu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ navrhuje poveriť
starostu k podpisu zámennej zmluvy, tak ako bola predložená.
Hlasovanie za podpis zmluvy: za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje podpísanie zámennej zmluvy.
19/ Rôzne
Starosta informuje, že materská škola v Doľanoch zakúpila zo sponzorských
darov vchodové dvere a jedno okno vo veľkej triede.
20/ Diskusia
Ing. Roman Mikovič informuje, že bol oslovený riaditeľkou CZŠ Doľany
ohľadne prechodu pre chodcov pri budove školy. Starosta informuje, že má
urobený projekt a hľadá financie na realizáciu.
21/ Návrh na uznesenie predkladá JUDr. Ida Konopová, PhD
Hlasovanie za návrh na uznesenie: za: 9

zdržal sa: 0

22/ Záver o 21.00 hod.
Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Zloch
...............................
Mgr. Marianna Konopová ...............................

proti: 0

