Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
7.8.2014 o 19.00 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: Ivan Zubaj
Mgr. Stanislava Oravcová
Ing. Roman Mikovič
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová, PhD
Jozef Zloch
Zapisovateľka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice aj
zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky doplnený o bod: Zrušenie Uznesenia č.
2/2013, bod B, ods. 6.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o programe schôdze za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia aj s dodatkom bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 10.6.2014.
Na zasadnutí bol poverený starosta obce rokovať s realizátorom zisťovacieho konania pre
posudzovanie vplyvov na životné prostredie na projekt Podhájsky potok – záchytný objekt
naplavenín a vyrokovanie ceny do výšky 1 000,- €. Starosta informuje, že projekt už
máme a bol uhradený z prostriedkov Správy Povodia Váhu.
OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
4/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za 1. polrok 2014. Hlavný kontrolór
obce Ing. Elemír Tichý predkladá správu o hospodárení za 1. polrok 2014. Konštatuje, že
v časti príjmy je plnenie vo výške 51,87 %.
V časti výdavky, tu je plnenie na 39,94 %. Všeobecné výdavky neboli výrazne
prekročené. Obec bude výdavky investičného charakteru plniť v dohľadnej dobe. Hlavný

kontrolór konštatuje, že obec hospodári v zmysle schváleného rozpočtu a nabáda starostu,
aby neboli prekročené výdavky nad rámec rozpočtu.
OZ hlasuje za schválenie správy hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje správu hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014.
5/ Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, určenie počtu
poslancov pre volebné obdobie 2014-2018.
OZ navrhuje zriadenie jedného volebného obvodu a počet poslancov 9.
Hlasovanie za zriadenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy,
pre volebné obdobie 2014-2018
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje zriadenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy pre
volebné obdobie 2014-2018
Hlasovanie za schválenie 9 poslancov pre volebné obdobie 2014-2018
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje počet poslancov 9 pre volebné obdobie 2014-2018.
6/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2014-2018.
OZ navrhuje určiť rozsah funkcie starostu obce na plný úväzok pre obdobie 20104-2018.
Hlasovanie za rozsah funkcie starostu obce na plný úväzok na funkčné obdobie 20142018
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na obdobie 2014-2018
7/ Schválenie financií na opravu historického múru pri Dome smútku – predkladá starosta
obce.
Starosta obce informuje, že pri dokončovaní prác na rekonštrukcii domu smútku bolo
nutné opraviť aj historický múr, ktorý oddeľuje dom smútku od farskej záhrady. Celá
oprava múru bude stát obec 1 900,- €. Z verejnej zbierky od občanov sme dostali 415,- €.

Rozdiel vo výške 1 500,-€ treba dať do rozpočtu. Navrhuje, aby sa urobil prevod z
položky Rekonštrukcia Mestskej veže.
OZ hlasuje za schválenie financií na opravu historického múru pri dome smútku v sume
1 500,- € a prevod tejto sumy v rozpočte z položky Rekonštrukcia Mestskej veže na
položku Oprava historického múra.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie: za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje financie na opravu historického múru pri dome smútku v sume 1 500,- € a
prevod tejto sumy v rozpočte z položky Rekonštrukcia Mestskej veže na položku Oprava
historického múra.
8/ Zrušenie Uznesenia OZ Doľany č. 2/2013 bod B, ods. 6. - predkladá starosta obce. OZ
uvedeným uznesením povolilo odpredaj obecných pozemkov Jánovi Schwarzovi a manž.
Alžbete, obaja bytom Doľany 424. Jednalo sa o pozemky parc.č. 607/7 ostatné plochy o
výmere 7 m2, parc.č. 301/2 záhrada o výmere 166 m2, parc. č. 2143/8 záhrada o výmere
62 m2.
Manželia Schwarzoví predložili kúpnu zmluvu a pozemky obci zaplatili. Dňa 30.8.2013
bola kúpna zmluva doručená na zápis do katastra. Pani Alžbeta Schwarzová dňa
19.12.2013 zomrela. Keďže k tomuto dňu nebol urobený prevod, Okresný úrad Pezinok,
katastrálny odbor rozhodnutím zo dňa 29.7.2014 zamietol zápis uvedenej kúpnej zmluvy.
Starosta navrhuje uznesenie č. 2/2013, bod B, ods. 6 zrušiť a kúpnu cenu vrátiť Jánovi
Schwarzovi.
OZ hlasuje za zrušenie uznesenia č. 2/2013, bod B, ods. 6 a vrátenie kúpnej ceny Jánovi
Schwarzovi, Doľany 424.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2/2013, bod B, ods. 6 a vrátenie kúpnej ceny Jánovi
Schwarzovi, Doľany 424.
9/ Rôzne
Vyúčtovanie verejnej zbierky – predkladá členka komisie sociálno-finančnej a správy
obecného majetku Mária Vranková. Verejná zbierka v čistom vyniesla 2 104,12 €. Z tejto
zbierky bola uhradená faktúra za okná a dvere na Dom smútku.
Pán Jozef Schwarz, Doľany 47 žiada o bezbarierový prístup do Domu kultúry. Obec môže
zabezpečiť prenosné bezbariérové zariadenie, prípadne vyriešiť bezbariérový prístup z
boku. OZ poveruje komisiu výstavby, aby preverila možnosť realizácie technického
nájazdu pre kočíky.
10/ Diskusia
Pán Zubaj má otázku ako je vyriešené zabezpečenie multifunkčného ihriska.

Starosta informuje, že to má na starosti Mgr. Banárová, ktorá má pripraviť návrh
prevádzkového poriadku. Poslanci informujú, že koncept je pripravený. Starosta chce, aby
prevádzkový poriadok bol formou VZN.
Pani Zajíčková má otázku na chod materskej školy. Žiada preveriť prijímanie detí do
materskej školy. Má tiež dotaz na prácu učiteliek-dôchodkýň v materskej škole. Pán
starosta prisľúbil preveriť možnosti a predpisy v škôlke.
11/ Návrh na uznesenie – predkladá Mgr. Oravcová
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje uznesenie č. 4/2014
12/ Ukončenie o 20,30 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová, PhD. ….........................
Jozef Zloch …..................................................

