Záznam zo zasadnutia Obecného zastupite stva Do any, konaného dňa
16.12.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Do any
1) Otvorenie- prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní
pod a priloženej prezenčnej listiny.
2) Určenie návrhovej komisie, overovate ov a zapisovate ky
Návrhová komisia: Pavol Vadovič
Ing. Roman Mikovič
František Vrbinkovič
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová PhD
Peter Vizváry
Zapisovate ka: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovate ov
zápisnice aj zapisovate ku.
Program schôdze pod a priloženej pozvánky.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o programe schôdze za: 5 zdržal sa: 0

proti: 0

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupite stva.
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupite stva sa konalo dňa 29.10.2013.
Na zasadnutí bol poverený starosta obce vybaviť petíciu občanov oh adne
osadenia zrkadla na križovatke Dlhá – Častá pri č. d. 303. Starosta rokoval
s dopravným inžinierom, ktorý pošle vyjadrenie písomne.
Bolo opätovne uložené komisii rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže
zabezpečiť správu multifunkčného ihriska a zistiť osoby, ktoré by mohli
správu ihriska vykonávať. Komisia našla záujemcu o miesto správcu,
podmienky budú ešte dohodnuté.

OZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení.
4/ Návrh VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku.
OZ hlasuje za prijatie VZN č. 1/2013 o komunálnom odpade a drobnom
stavebnom odpade
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje VZN č. 1/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Text VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
5/ Občianske združenie „Región Červený Kameň“, ktoré sa bude uchádzať
o získanie štatútu MAS a čerpanie prostriedkov z programu LEADER na
rozvoj vidieka – predkladá starosta obce.
OZ berie na vedomie informáciu o prínose pre členov partnerstva a možnosti
čerpania finančných prostriedkov z programu LEADER na rozvoj vidieka.
OZ hlasuje o schválení členstva v občianskom združení – verejnosúkromnom partnerstve s názvom Región Červený Kameň, ktoré sa bude
uchádzať o získanie štatútu MAS a čerpanie prostriedkov z programu
LEADER.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za : 7

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje členstvo obce Do any v združení, občiansko-súkromnom
partnerstve s názvom Región Červený Kameň, ktoré sa bude uchádzať
o získanie štatútu MAS a čerpanie prostriedkov z programu LEADER.
OZ hlasuje za prijatie stanov občianskeho združenia Región Červený Kameň
a členský príspevok.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje stanovy občianskeho združenia Región Červený Kameň
a členský príspevok.
Schválené stanovy tvoria súčasť tejto zápisnice.
6/ Návrh založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu s názvom
„Bratislavský vidiek“ – predkladá starosta obce.
OZ berie na vedomie informáciu o návrhu založiť oblastnú organizáciu
cestovného ruchu a návrh stanov tejto organizácie.
OZ hlasuje o schválení vzniku Oblastnej organizácie cestoného ruchu
s názvom „Bratislavský vidiek“ so sídlom 900 89 Častá, Hlavná 168, kde
obec Do any je jednou zo zakladajúcich obcí. JUDr. Ida Konopová odporúča
doplniť v stanovách v čl. 8 Dozorná rada, bod 3 písm. a slovo „predsedu“.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom
„Bratislavský vidiek“, kde obec Do any bude jednou zo zakladajúcich obcí.
OZ hlasuje o súhlase s poverením starostu obce Dubová udovíta Ružičku na
zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia a predsedanie tomuto
valnému zhromaždeniu až do zvolenia orgánov Oblastnej organizácie
„Bratislavský vidiek“
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ súhlasí s poverením starostu obce Dubová udovíta Ružičku na zvolania
ustanovujúceho valného zhromaždenia a predsedanie tomuto valnému
zhromaždeniu až do zvolenia orgánov Oblastnej organizácie „Bratislavský
vidiek“.
7/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 –predkladá predseda komisie sociálnofinančnej a správy obecného majetku. Kompletný návrh rozpočtového
opatrenia č. 4/2013 tvorí súčasť tejto zápisnice.
OZ hlasuje za prijatie rozpočtového opatrenia č. 4/2013

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

za: 8

proti: 0

OZ schva uje rozpočtové opatrenie č. 4/2013.
OZ poveruje starostu obce v prípade potreby podpísať rozpočtové opatrenie
č. 5/2013. Informácia o tomto opatrení bude poslancom predložená na
najbližšom zasadnutí.
Text rozpočtového opatrenia je prílohou tejto zápisnice.
8/ Rôzne
9/ Diskusia
Pavol Vadovič má otázku či je stanovený termín na dokončenie strechy
domu smútku. Starosta odpovedá, že je zmluva o dielo aj s termínmi.
10/ Návrh na uznesenie – predkladá Ing. Roman Mikovič
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie: za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schva uje prednesené uznesenie.
11/ Záver o 20.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce
Overovatelia:
JUDr. Ida Konopová, PhD................
Peter Vizváry....................................

