Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
13.12.2011 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: Peter Vizváry
Jozef Zloch
Ing. Roman Mikovič
Overovatelia zápisnice: Stanislava Oravcová
Mgr. Marianna Konopová
Zapisovateľka: Mária Vranková
Hlasovanie: za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice aj zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky doplnený o jeden bod: kúpa
pozemku pri mestskej veži parc.č. 614/1 o výmere 39 m2
Hlasovanie o programe schôdze:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 20.9.2011.
OZ uložilo všetkým komisiám zaslať mailom kalendár podujatí na 2. polrok
2011 a výhľadový kalendár podujatí na rok 2012 v termíne do 27.9.2011.
Žiadna z komisií kalendár podujatí nepredložila.
4/ Informácia o povodňových škodách na majetku obce a nákladoch na
opravy - predkladá starosta obce.
Starosta informuje, že sme dostali na nápravu škôd po povodni darom sumu
24.057,- €. Z toho sme už minuli 14.686,- €. Okrem toho sme ešte dostali
z poisťovne peniaze na opravu poškodeného majetku. Tieto opravy ešte
realizujeme
OZ Doľany berie informáciu na vedomie.
5/ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 – predkladá starosta obce.
Návrh dodatku tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh obsahuje zvýšenie ceny za vývoz odpadu z domácností a to
z doterajšej sumy 13,50 € a sumu 19,- € pre občanov s trvalým alebo
prechodným pobytom. Táto istá suma je navrhnutá aj pre majiteľov
nehnuteľností, ktoré nie sú určené na podnikanie a majiteľ nemá v obci
trvalý ani prechodný pobyt.
Pre právnické osoby je navrhnutá cena za vývoz za 1 litra odpadu 0,0124 €,
čo pri 240 l nádobe predstavuje za rok sumu 77,40 €. Doterajšia cena bola
55,- € na rok za vývoz 240 l nádoby.
Hlasovanie OZ Doľany o návrhu dodatku: za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0
OZ Doľany jednohlasne schvaľuje dodatok č. 1 k VZN 1/2009
6/ Rozpočtové opatrenie č. 2 – predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku Peter Vizváry.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č. 2/2011
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 2/2011
Hlasovanie za poverenie starostu na podpísanie rozpočtového opatrenia č.
3/2011 ako presun medzi účtami v rámci jednotlivých programov, úprava
výšky rozpočtu u jednotlivých programov, zapojiť na strane príjmov do
rozpočtu nevyčerpané prostriedky z minulých období v potrebnej výške na
akciu „Rekonštrukcia križovatky“.
Hlasovanie :

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ Doľany schvaľuje poverenie starostu na podpis rozpočtového opatrenia
č.3
7/ Odmeňovanie členov OZ a členov komisií – predkladá predseda komisie
sociálno-finančnej a správy obecného majetku Peter Vizváry.
Komisia navrhuje odmenu v sume 35,- € mesačne pre zástupcu starostu.
Za zasadnutie obecného zastupiteľstva 2,- za hodinu pre členov
zastupiteľstva.
Za zasadnutie komisií 2,- € za hodinu pre predsedov aj pre členov komisií.
Členovia OZ môžu dostať odmenu len za maximálne 12 zasadnutí. Komisia
musí odovzdať zápis zo zasadnutia na obecný úrad do 5 dní od zasadnutia.

OZ ukladá komisii sociálno-finančnej pripraviť smernicu o odmeňovaní
poslancov a do 15.1.2012 doručiť poslancom.
8/ Správa o hospodárení a vykonanej činnosti za 3. štvrťrok 2011 –
predkladá hlavný kontrolór obce Doľany Ing. Elemír Tichý.
Pán Tichý konštatuje, že príjmy obce sú naplnené na 89,11 % čo predstavuje
sumu 584 280,42 €. Výdavková časť je naplnená na 87,54 % čo predstavuje
sumu 566 145,38 €. Hlavný kontrolór konštatuje, že v situácii v ktorej sa
obec nachádza je hospodárenie čisté. Nabáda tiež k úspornému hospodáreniu
aj naďalej.
Hlasovanie: za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje správu o hospodárení za 3. štvrťrok 2011.
9/ Informácia o možnosti odkúpenia budovy Cirkevnej základnej školy sv.
Leonarda v Doľanoch – predkladá starosta obce
Starosta obce informuje poslancov o možnosti kúpu budovy školy, ktorá je
v majetku Krajského školského úradu. Odkúpiť sa to dá formou zmluvy
o budúcej zmluve s Cirkevnou zákl. školou Doľany, ktorá ako jediná má
možnosť odkúpiť budovu. Peniaze by musela poskytnúť obec. Ing. Tichý
navrhuje ešte raz prešetriť možnosť získania tejto budovy.
OZ berie na vedomie informáciu o možnosti odkúpenia budovy školy.
10/ Informácia o stave projektu lokalita Za rybníkom – predkladá zástupca
starostu obce. Ing. Elemír Tichý informuje prítomných, že treba vybaviť
stavebné povolenie a potom začať s inžinierskymi sieťami. Obec by takto
získala peniaze do rozpočtu a tiež by sa zabezpečila možnosť bývania pre
ľudí.
OZ berie na vedomie informáciu o stave projektu Lokalita Za rybníkom.
11/ Informácia o Občianskom združení Spolok pre krajší život v Doľanoch –
predkladá starosta obce. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá bude zameraná
na kultúrne akcie a históriu obce.
OZ berie na vedomie informáciu o občianskom združení Spolok pre krajší
život v Doľanoch.

12. Kúpa pozemku č.614/1 pri mestskej veži o výmere 39 m2. Ide
o pozemok, ktorý obec potrebuje pre realizáciu projektu Rekonštrukcia
mestskej veže. Majitelia pozemku pán Jozef Brestič a pani Jarmila
Hrajnohová sú ochotní pozemok predať. Starosta navrhuje odkúpiť tento
pozemok za cenu 9,30 € za m2 čo by činilo 362,70 €.
Hlasovanie za kúpu pozemku:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ jednohlasne schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 614/1 o výmere 39 m2
v cene 9,30 €.
13/ Rôzne
Pán starosta z dôvodu pokročilého času a počtu prihlásených do diskusie ruší
bod rôzne.
14/ Diskusia
Pán Roman Schwarz navrhuje aby obec oslovila Slovakline, aby označila
zastávku od Trstína.
Pán Roman Schwarz informuje, že na námestí na Pažiti v mieste na otáčanie
parkujú autá. Starosta odpovedá, že budú majitelia áut upozornení.
Pani JUDr. Konopová má otázku kedy sa bude realizovať pomenovanie ulíc
a tiež žiada o riešenie dopravnej situácie v Uličke.
Poslanci navrhujú buď vytvoriť jednosmerku, alebo zabezpečiť, aby na ulici
neparkovali autá.
15/ Návrh na uznesenie predkladá pán Peter Vizváry
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

15/ Záver o 20.15 hod.
Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
Stanislava Oravcová ..............................
Mgr.Marianna Konopová ......................

