Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
10.9.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Doľany
1) Otvorenie- prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní
podľa priloženej prezenčnej listiny.
2) Ukončenie mandátu poslanca OZ z dôvodu zmeny trvalého pobytu – predkladá
starosta obce. Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Marianna Konopová, teraz vydatá
Mgr. Marianna Huljaková sa prihlásila k trvalému pobytu do obce Dolné Orešany, z tohto
dôvodu jej zanikol mandát poslanca. Starosta obce jej poďakoval za odvedenú prácu
a zaželal veľa úspechov v práci aj osobnom živote.
3) Zloženie sľubu poslanca. Na uvoľnené miesto poslanca obecného zastupiteľstva podľa
počtu obdržaných hlasov vo voľbách nastupuje Mgr. Zuzana Banárová. Pani Banárová
zložila poslanecký sľub a prevzala aj miesto predsedu komisie obchodu, cestovného
ruchu, dopravy a športu.
4) Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky
Návrhová komisia: JUDr. Ida Konopová PhD.
Jozef Zloch
Mgr. Stanislava Oravcová
Overovatelia zápisnice: Pavol Vadovič
Ivan Zubaj
Zapisovateľka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice aj
zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky doplnený o dva body:
- Dodatok č. 1/21013 k VZN č. 1/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu a povinnom príspevku
na stravovanie v zariadení školského stravovania
- Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov v lokalite
Za rybníkom.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie o programe schôdze s doplnenými bodmi za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0
Program zasadnutia aj s doplnkami jednohlasne schválený.
5/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 23.7.2013.
Odročený bol bod predloženie projektu Rekonštrukcia Domu smútku – starosta informuje,
že navrhovaný projekt bol finančne náročný, z tohto dôvodu obec bude realizovať

zjednodušenú verziu. S touto verziou budú občania oboznámení v budúcich obecných
novinách.
Na zasadnutí bol poverený starosta obce požiadať Regionálne cesty Bratislava o nápravu
vo veci úpravy štátnej cesty smer na Dolné Orešany, kde bola nekvalitne prevedená
oprava a bol aj poškodený obecný majetok. Starosta vyzval Regionálne cesty k náprave.
Regionálne cesty prevedú opravu, ale najprv musí obec zrealizovať výškovú úpravu
chodníka v mieste vjazdov do rodinných domov. Starosta zabezpečuje realizáciu
výškových úprav – to bude samostatný bod dnešného jednania.
Bolo uložené komisii výstavby a územného plánovania predložiť na budúce zasadnutie
návrh, ktorá miestna komunikácia sa má prednostne opraviť. Komisia navrhla použiť
prostriedky od štátu na opravu chodníka na Orešanskej ceste.
Bolo uložené komisii pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva predložiť návrh na riešenie
využívania bránok na cintoríne. Komisia úlohu splnila. OZ poveruje túto komisiu, aby
vypracovala oznam o možnosti otvorenia vchodu autom do cintorína a zákaz parkovania
a umiestnila ho na bránky.
Bolo uložené komisii rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže predložiť návrh na
zabezpečenie dozoru na multifunkčnom ihrisku. OZ predlžuje komisii termín na splnenie
úlohy o týždeň.
OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
6/ Žiadosť o vymazanie ťarchy z LV č. 409 v k.ú. Doľany – predkladá starosta obce. Obec
Doľany predala uvedenú nehnuteľnosť pánovi Jánovi Pretzelmayerovi, bytom Modra,
Družstevná ul., s ťarchou – možnosť opätovného odpredania majetku obci. Obec túto
možnosť nevyužila a preto starosta navrhuje odsúhlasiť výmaz ťarchy z listu
vlastníctva.
OZ hlasuje za vymazanie ťarchy:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

za: 6

proti: 0

OZ schvaľuje výmaz ťarchy z LV 409 v k.ú. Doľany.
7/ Zmluva o nájme nebytových priestorov Občianske združenie Spolok pre krajší život –
predkladá starosta obce. Ob.Z využíva podkrovie obecného úradu. Zmluvou budú
upravené podmienky poskytovania a využívania majetku. Zmluva tvorí súčasť tejto
zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Občianskemu
združeniu Spolok pre krajší život
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre Občianske združenie Spolok
pre krajší život

8/ Zaradenie opravy chodníka na Orešanskej ceste do rozpočtu obce – predkladá starosta
obce. Obec Doľany požiadala Regionálne cesty Bratislava o následnú opravu
predchádzajúcej nekvalitnej opravy cesty smerom na Dolné Orešany. Regionálne cesty
opravu prisľúbili, ale najprv musí obec zrealizovať výškovú úpravu chodníka v mieste
vjazdov do rodinných domov. Z tohto dôvodu začal už starosta obce podnikať kroky na
zabezpečenie uvedených prác. Starosta navrhuje, aby bola čiastka 5884,34 eura zahrnutá
do rozpočtu obce s tým, že bude na účel použitá aj čiastka 1076,22 eur zaslaná štátom na
opravu ciest. Rozpočet bude upravený tak, že čiastka 4 808,12 € bude doplnená
z vlastných zdrojov a čiastka 1 076,22 € bude doplnená zo štátom zaslaných zdrojov –
spolu suma 5 884,34.
OZ hlasuje za zaradenie opravy chodníka na Orešanskej ceste do rozpočtu obce
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 1

proti: 0

OZ schvaľuje zaradenie opravy chodníka na Orešanskej ceste do rozpočtu obce
9/ Návrh na zmeny a doplnenie Územného plánu obce Doľany – predkladá starosta obce. Od
schválenia Územného plánu obce uplynulo päť rokov a v obci vznikajú problémy, ktoré by
bolo možné vyriešiť len zmenami ÚP. Preto starosta obce navrhuje, aby obec hľadala
prostriedky na zmenu ÚP.
OZ hlasuje za návrh na zmeny a doplnenie Územného plánu obce Doľany
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje návrh na zmeny a doplnenie Územného plánu obce Doľany.
10/ Žiadosť Občianskeho združenia SATYR Častá o zapožičanie stanu na akciu Pivný
festival v dňoch 4.-5. 10. 2013 za úhradu 100,- eur – predkladá starosta obce.
OZ berie na vedomie žiadosť Obč. združenia a súhlasí so zapožičaním. V budúcnosti
o takýchto pôžičkách bude rozhodovať starosta obce.
11/ Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2013 k VZN č. 1/2012 zo dňa 4.12.2012
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na
činnosť školského klubu a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského
stravovania – predkladá komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku. Na
základe žiadosti riaditeľstva Cirkevnej základnej školy sv. Leonarda v Doľanoch
navrhujeme zvýšenie poplatku na činnosť školského klubu – mesačne o 1,- euro t.j. na
sumu 5,- eur mesačne.
Hlasovanie za schválenie dodatku č. 1/2013 k VZN č.1/2012 o príspevkoch v školstve :
Počet prítomných poslancov:

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje v Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2012 zo dňa 4.12.2013 o povinnom
príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského
klubu a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.
12/ Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov
v lokalite Za rybníkom – predkladá starosta obce. Starosta obce po mnohých rokovaniach
predkladá poslancom možnosť odpredaja pozemkov verejnou obchodnou súťažou, kde by
si obec určila svoje podmienky. Bola by to možnosť ako konečne pohnúť s výstavbou
v tejto lokalite

Hlasovanie za prijatie návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných
pozemkov v lokalite Za rybníkom:
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

za: 6

proti: 0

OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov
v lokalite Za rybníkom.
13/ Rôzne
Starosta informuje, že spoločnosť Marius Pedersen Pezinok od 1.7.2013 zvyšuje cenu za
vývoz komunálneho odpadu o 2 %.
14/ Diskusia
Pani Oravcová sa pýta, či môže obec finančne prispieť na opravu organu v kostole. Pán
starosta prisľúbil finančnú pomoc.
Pavol Vadovič sa pýta či obec bude stavať obecnú bytovku. Poslanci navrhujú urobiť
prieskum záujmu o takéto byty.
15/Návrh na uznesenie – predkladá JUDr. Ida Konopová
Hlasovanie za prijatie navrhnutého uznesenia
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schválilo navrhnuté uznesenie.
9/ Záver 21.00 hod.
Overovatelia:
Pavol Vadovič.............................
Ivan Zubaj ..................................

Jozef Mruškovič
starosta obce

