Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa 31.5.2016 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: Peter Vizváry
Jozef Zloch
Mgr. Ján Demovič
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová, PhD
Ing. Roman Mikovič
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
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie o programe schôdze za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo Doľany na
predchádzajúcom zasadnutí konanom 19.4.2016 poverilo starostu obce v súčinnosti s
poslancami aktívne spropagovať podmienky schválenej obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľného majetku obce v k.ú. Doľany, parcela registra C, číslo 1994/7 o
výmere 27 200 m2, zapísanej na LV 1246, vedenom Okresným úradom Pezinok,
katastrálny odbor vo vybraných médiách a realitných agentúrach s cieľom zvýšiť záujem
potencionálnych investorov o kúpu uvedeného majetku. Bude prejednávané ako
samostatný bod tohto programu.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Doľany.
4/ Návrh projektu „Rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie
pre potreby MŠ na rok 2015“. Predkladá starosta obce. Projekt vypracoval Ing. arch.
Vladimír Flaškár. Poslanci dostali projekty k preštudovaniu prostredníctvom emailovej
pošty. Boli predstavené štyri varianty. Poslanci navrhujú, aby sa škôlka nerozširovala, ale
aby sa prestavali existujúce priestory a zmodernizovali sociálne zariadenia za dotáciu

poskytnutú z Ministerstva školstva. Poslanci navrhujú tento bod odročiť na nasledujúce
zasadnutie OZ
OZ hlasuje za odročenie tohto bodu na budúce zasadnutie OZ
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje odročenie tohto bodu na budúce zasadnutie OZ
5/ Čerpanie úveru na projekt „Rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a
rekonštrukcie pre potreby MŠ na rok 2015“.Starosta obce vzhľadom na odročenie
predchádzajúceho bodu navrhuje odročiť aj tento bod na nasledujúce zasadnutie OZ.
OZ hlasuje za odročenie tohto bodu na budúce zasadnutie OZ
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje odročenie tohto bodu budúce zasadnutie OZ
6/ Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce v k.ú. Doľany, parcela
registra C, číslo 1994/7 o výmere 27 200 m2, zapísanej na LV 1246, vedenom Okresným
úradom Pezinok, katastrálny odbor. Starosta informuje, že znova zadal túto súťaž
a oboznámil s ňou developerské spoločnosti a spoločnosti, ktoré sú na trhu
s nehnuteľnosťami alebo pracujú v oblasti výstavby.
Starosta navrhuje, aby sa dokončilo toto kolo vyhlásenej súťaže a ak nebude úspešná,
bude obec hľadať inú variantu.
OZ berie túto informáciu na vedomie.
7/ Rôzne
Starosta informuje, že v jarku, ktorý tečie z horného konca cez záhrady za domami pri
veži sú vypúšťané fekálie.
JUDr. Ida Konopová má otázku ohľadne VZN o odpadoch, ktorý bol poslancom
preposlaný. Starosta žiada poslancov, aby sa s týmto materiálom oboznámili.
8/ Diskusia
Pán starosta obce Chorvatský Grob, ktorý bol prítomný poďakoval poslancom, že sa
mohol zúčastniť zasadnutia a želá všetkým veľa úspechov.
Ing. Mikovič žiada, aby sa budúceho zasadnutia, na ktorom sa bude jednať o materskej
škole, zúčastnili zamestnanci škôlky aj jedálne. Pracovné zasadnutie bude dňa 9.6.2016
o 19.00 hod.
Pani Zajíčková má otázku, kedy budú nainštalované v škôlke na dvore tienidlá. Starosta
odpovedá, že v rozpočte máme peniaze na slnečníky.
Mgr. Oravcová sa pýta na inštaláciu mreží na kostolíku. Pamiatkový úrad povolí na dvere
mrežu, starosta musí predložiť typ mreže na schválenie.

Pani Zajíčková žiada odstránenie bránky pri vchode na cintorín. Poslanci súhlasia
s odstránením zariadenia na upevnenie bránky.
9/ Návrh na uznesenie – predkladá Mgr. Ján Demovič
OZ navrhuje uznesenie schváliť
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie za návrh uznesenia:

za: 8

proti: 0

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
9/ Záver o 21.00 hod.

Jozef Mruškovič
Starosta obce

Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová, PhD. ..............................
Ing. Roman Mikovič

..............................

zdržal sa: 0

