Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
29,10.2013 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
Peter Vizváry
František Vrbinkovič
Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Mikovič
Mgr. Stanislava Oravcová
Zapisovateľka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice aj
zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie o programe schôdze za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia aj s doplnkami jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 10.9.2013.
Na zasadnutí bolo uložené komisii pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva umiestniť na bránky na
cintoríne oznam s možnosti vypožičania kľúčov na obecnom úrade a oznam o zákaze
parkovania. Úloha bola splnená.
Bolo uložené komisii rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže zabezpečiť správu
multifunkčného ihriska – bezodkladne, najneskôr do 1 týždňa. Úloha
nebola splnená, predseda komisie žiada, aby bol daný režim prevádzky ihriska a tiež
možnosti odmeňovania. OZukladá komisii opätovne úlohu – vypracovanie podmienok
používania ihriska a tiež zistiť osoby, ktoré by mohli správu na ihrisku vykonávať.
OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.

4/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 –predkladá predseda komisie sociálno-finančnej
a správy obecného majetku. Kompletný návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2013 tvorí
súčasť tejto zápisnice.
OZ hlasuje za prijatie rozpočtového opatrenia č. 3/2013
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

za: 9

proti: 0

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č3/2013.
5/ Petícia občanov obce za umiestnenie zrkadla na komunikácii – predkladá starosta obce.
Občania obce Doľany v časti okolo križovatky na Pažiti smer Dlhá a Častá žiadajú, aby
bolo oproti uličke pri rod. dome pani Antálkovej s.č. 303 osadené zrkadlo. Fotokópia
petície tvorí prílohu tejto petície. Pán starosta navrhuje, aby sa dopravný inžinier vyjadril
k žiadosti. OZ poveruje starostu vybaviť petíciu v tomto zmysle.
OZ berie bod na vedomie.
6/ Rôzne
Pán Vadovič upozorňuje na nánosy na ceste z uličky po každom daždi. Poslanci
navrhujú ako riešenie odrážku vo vinohradoch. Starosta navrhuje obhliadku na mieste aj
so stavebnou komisiou a na základe toho navrhnúť riešenie.
7/ Diskusia
Pán Zubaj má otázku na starostu ako pokračujú práce na rekonštrukcii domu smútku.
Starosta informuje, že zemné práce sú už hotové – základy pod prístrešok. Mali by sa ešte
do zimy urobiť práce na prestrešení.
Pán Zubaj má otázku, či je už rozpočet hotový a kto vyhral súťaž na výstavbu. Starosta
informuje, že verejnú súťaž vyhrala firma CS Trnava, s tým, že tesárske práce bude robiť
firma pána Rudolfa Vrbinkoviča.
Starosta navrhuje urobiť pracovnú poradu, kde sa dojednajú podrobnosti ohľadne
realizácie prestrešenia domu smútku.
8/ Návrh na uznesenie – predkladá Ivan Zubaj
Hlasovanie za prednesený návrh uznesenia
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie: za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje prednesené uznesenie.
9 Záver o 20.30 hod.
Overovatelia:
Ing. Roman Mikovič.............................
Mgr. Stanislava Oravcová....................

Jozef Mruškovič
starosta obce

