Záznam z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany,
konaného dňa 11.12.2014 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Doľany
1) Otvorenie- prítomných privítal starosta obce Jozef Mruškovič. Prítomní
podľa priloženej prezenčnej listiny.
2) Určenie zapisovateľky.
Starosta obce určil ako zapisovateľku pani Máriu Vrankovú.
3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí konaných
dňa 15.11.2014 pani Gabriela Chvílová oboznámila prítomných s výsledkami
volieb. Kópia zápisu o výsledkoch volieb je prílohou tejto zápisnice.
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Starostom obce sa aj pre budúce obdobie stal Jozef Mruškovič, ktorý zložil
predpísaný sľub, prevzal insígnie obce a tiež prevzal vedenie schôdze.
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predniesol poslanecký sľub, ktorý svojim podpisom následne
potvrdili nasledovní poslanci:
Mgr. Zuzana Banárová
Mgr. Ján Demovič
JUDr. Ida Konopová PhD.
Ing. Roman Mikovič
Mgr. Stanislava Oravcová
Mgr. Alojz Slaninka PhD.
Peter Vizváry
Rudolf Vrbinkovič
Jozef Zloch
6/ Vystúpenie starostu obce.
alej pán starosta po akoval doterajšiemu obecnému zastupiteľstvu, zvlášť
odchádzajúcim poslancom, za prácu, ktorú ako poslanci OZ vykonali, zaželal im
veľa zdravia a osobných aj pracovných úspechov.
Pán starosta privítal všetkých nových aj staronových poslancov a zaželal im, aby sa
nám všetkým spoločne darilo pracovať pre dobro občanov a blaho obce.
7/ Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie:
Návrhová komisia: Mgr. Ján Demovič
Mgr. Alojz Slaninka PhD

Mgr. Stanislava Oravcová
Overovatelia zápisnice: Peter Vizváry
Rudolf Vrbinkovič
Prítomných poslancov: 9
Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
8/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Program podľa pozvánky so zmenou: bod 13/Diskusia sa ruší a doplňujú sa tri
body: - schválenie používania vlastného motorového vozidla starostu obce na
služobné účely,
- schválenie rozšírenia okruhu stravovaných zamestnancov obce o starostu obce
- návrh na uznesenie
OZ hlasuje za schválenie programu so zmenou a doplnkami
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa priloženej
pozvánky so zmenou – zrušenie bodu diskusia a doplnenie troch bodov:
- schválenie používania vlastného motorového vozidla starostu obce na služobné
účely,
- schválenie rozšírenia okruhu stravovaných zamestnancov obce o starostu obce
 návrh na uznesenie
9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhuje poveriť poslanca Ing. Romana Mikoviča
OZ hlasuje za návrh poveriť zvolávaním a vedením zasadnutia obecného
zastupiteľstva Ing. Romana Mikoviča
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje poverenie Ing. Romana Mikoviča na zvolávanie a vedenie zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

10/ Zriadenie komisií obecného a voľba ich predsedov
Starosta obce navrhuje zriadiť nasledovné komisie a predsedov komisií:
Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda Ing. Roman Mikovič
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže, predseda Mgr. Stanislava
Oravcová
Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku, predseda Peter Vizváry
Komisia výstavby a územného plánovania, predseda Jozef Zloch
Komisia obchodu, cestovného ruchu, dopravy a športu, predseda Rudolf
Vrbinkovič
Komisia pre ochranu majetku a verejného poriadku, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, predseda Mgr. Ján Demovič
Počet prítomných poslancov: 9
OZ hlasuje za zriadenie navrhnutých komisií a za zvolenie navrhnutých poslancov
za predsedov komisií
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje zriadenie komisií a ich predsedov tak ako boli navrhnutí.
Starosta žiada, aby si predsedovia komisií do budúceho zasadnutia OZ doplnili
členov komisií.
11/ Určenie platu starostu.
Ing. Roman Mikovič navrhuje určiť plat starostu tak ako bol v priebehu roka, čiže
základný plat ako súčin koeficientu 1,98 /podľa počtu obyvateľov/ a priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR /824,- €/ + 20% navýšenie

1,98 x 824 =
1631,52
+ 20 %
326,31
-----------------------------------spolu zaokrúhlene 1 958,- €
OZ hlasuje za plat starostu – ako základný plat + 20 % zvýšenie spolu v sume 1
958,- €
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schválilo: V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest SR, ktorý bol novelizovaný zákonom
154/2011 Z.z. a podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorá bola

stanovená za rok 2013 vo výške 824,- € bol obecným zastupiteľstvom stanovený
plat starostu nasledovne:
Základný plat ako súčin koeficientu 1,98 a priemernej mesačnej mzdy v
hospodárstve SR: 1,98x824 = 1 631,52
+ 20 %
326,31
----------------------------1 958,- €
12/ Schválenie sobášiaceho v obci Doľany. Starosta obce konštatuje, že pre
budúce obdobie si určuje ako zástupcu starostu JUDr. Idu Konopovú PhD
OZ navrhuje ako sobášiacich na obdobie 2015 -2018 pána starostu Jozefa
Mruškoviča a JUDr. Idu Konopovú PhD.
OZ hlasuje za schválenie Jozefa Mruškoviča a JUDr. Idy Konopovej PhD. ako
sobášiacich v obci Doľany na obdobie 2015-2018
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje sobášiacich Jozefa Mruškoviča a JUDr. Idu Konopovú PhD
na obdobie 2015-2018
13/ Schválenie používania vlastného motorového vozidla starostu obce pre
služobné účely
OZ navrhuje schváliť používanie vlastného motorového vozidla SEAT ALTEA
starostu obce na služobné účely
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje používanie vlastného motorového vozidla SEAT ALTEA na
služobné účely.
14/ Schválenie rozšírenia okruhu stravovaných zamestnancov obce o starostu obce
OZ navrhuje schváliť rozšírenie okruhu stravovania zamestnancov o starostu obce
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje rozšírenie okruhu stravovaných zamestnancov obce o starostu obce.

15/ Návrh na uznesenie. Uznesenie predkladá Mgr. Stanislava Oravcová
Hlasovanie za predložené uznesenie
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje uznesenie č. 6/2014
16/ Ukončenie o 20.00 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
Peter Vizváry ….......................................
Rudolf Vrbinkovič …...............................

