Záznam zo zasadnutia Obecného zastupite stva Do any, konaného dňa
26.3.2015 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: Ing. Roman Mikovič
Mgr. Ján Demovič
Mgr. Stanislava Oravcová
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ida Konopová PhD
Mgr. Zuzana Banárová
Zapisovate : Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

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: 6
Hlasovanie o programe schôdze za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Program zasadnutia aj s dodatkom bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
5.2.2015. OZ poverilo starostu obce začať rokovanie s ubošom Voberom,
Do any 410 vo veci odpredaja parcely č. 605/75 o výmere 25 m2. Starosta
oslovil pána Vobera, aby sa vec riešila. Pán Vober sa zatia nevyjadril.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4/ Schválenie záverečného účtu obce Do any za rok 2014.
Predkladá predseda komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku.

Všetky materiály boli zverejnené a návrh Záverečného účtu tvorí súčasť tejto
zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie Záverečného účtu obce Do any za rok 2014 a
celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje: Záverečný účet obce Do any za rok 2014 a celoročné
hospodárenie obce Do any za rok 2014 bez výhrad.
OZ hlasuje za návrh: Prebytok finančného hospodárenia obce za rok 2014 v
sume 18 738,18 €, ktorý bol zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm a/ a
b/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje: Použitie prebytku finančného hospodárenia obce za rok 2014
v sume 18 738,18 €, ktorý bol zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm a/
a b/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu obce.
5/ Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii za rok 2014.
Predkladá člen komisie sociálno-finančnej a správy obecného majetku Ing.
Roman Mikovič. Inventarizačný zápis z inventarizácie za rok 2014 tvorí
súčasť tejto zápisnice.
OZ hlasuje za prijatie správy inventarizačnej komisie o vykonanej
inventarizácii majetku, záväzkov a vlastného imania za rok 2014
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje správu inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii
majetku, záväzkov a vlastného imania obce Do any za rok 2014.

6/ Rozpočet obce Do any na rok 2015 a výh adový rozpočet na roky 20162018. Predkladá starosta obce. Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený a tvorí
tiež súčasť tejto zápisnice. Rozpočet navrhujeme opraviť nasledovne: v časti
výdavky. presun sumy 1000,- € a to znížením na položke Cestné
hospodárstvo – údržba ciest a zvýšením na položke Telovýchova a šport –
podpora pre TJ Do any a tiež v časti príjmy zvýšenie o sumu 1000,- €
a v časti výdavky zvýšenie o sumu 1000,- € na položke Telovýchova a šport.
OZ hlasuje za schválenie predloženého rozpočtu obce Do any na rok 2015
s doplnkom: v časti výdavky presun sumy 1000,- € z položky Cestné
hospodárstvo na položku Telovýchova a šport a celkové navýšenie rozpočtu
o sumu 1000,- € na strane príjmov v položke Príjmy od DÚ a na strane
príjmov v položke Telovýchova a šport
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje predložený rozpočet obce Do any na rok 2015 s doplnkom:
presun sumy 1000,- € z položky Cestné hospodárstvo na položku
Telovýchova a šport.
OZ berie na vedomie Výh adový rozpočet obce Do any na roky 2016-2018
7/ Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prevádzky záchytného objektu
plavenín a splavenín na Podhájskom potoku na území obce – predkladá
starosta obce. Návrh zmluvy tvorí súčasť tejto zápisnice.
OZ hlasuje za schválenie Návrhu zmluvy o spolupráci pri zabezpečení
prevádzky záchytného objektu plavenín a splavenín na Podhájskom potoku
na území obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prevádzky
záchytného objektu plavenín a splavenín na Podhájskom potoku na území
obce.
8/ Odovzdávanie dekrétov krízového štábu obce Do any. Starosta obce
odovzdáva poslancom menovacie dekréty do krízového štábu obce Do any.
Prvé zasadnutie krízového štábu obce bude po skončení zasadnutia OZ.
Zloženie krízového štábu tvorí súčasť tejto zápisnice.

OZ berie na vedomie zloženie krízového štábu obce Do any.
9/ Prerokovanie platu starostu obce pre rok 2015 – predkladá člen komisie
sociálno-finančnej p. Mikovič.
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a
pod a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorá bola za rok 2014
stanovená v sume 858,- € a pod a koeficientu 1,98 /počet obyvate ov obce/ .
OZ na prvom zasadnutí stanovilo starostovi plat s príplatkom 20 %
nasledovne:
1,98 x 858,- =
20%
spolu od 1.1.2015

1 698,84
339,77
2 039,- /plat sa zaokrúh uje na 0,50 smerom nahor/

OZ hlasuje za návrh: Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
pod a § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2015 plat starostu v
sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 %, t.j. na sumu
2039,- €.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje plat starostu na rok 2015 -na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších
predpisov pod a § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2015 plat
starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 %, t.j. na
sumu 2039,- €.
10/ Rôzne
OZ Spolok pre krajší život získalo peniaze na rozvoj obce, ktoré chce použiť
na zakúpenie parkových lavičiek do obce. Spolok s poslancami má
rozhodnúť, kde budú lavičky osadené.
Pán starosta oslovuje pani JUDr. Konopovú, aby začala pripravovať oslavu
sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa bude konať na kostolíku.
Starosta informuje, že zajtra sa začne s výrubom stromov pri materskej škole.
11/ Diskusia

Pani Demovičová žiada OZ o zváženie, či by obec nemohla prispievať
dôchodcom na obedy. Pán starosta odpovedá, že na tento rok je už rozpočet
schválený.
JUDr. Ida Konopová informuje, že 19.4.2015 bude v našej obci vystupovať
kapela Progres. Lístky na sedenie sú už predané, ešte sú lístky na státie na
balkón. Pani Konopová žiada poslancov o pomoc pri organizácii.
Pán Roman Schwarz sa pýta na bývalý dom hudobníkov, aký má s budovou
obec zámer. Starosta odpovedá, že budova bola postavená za financie
hudobníkov a preto obec musí vec vyriešiť v spolupráci s nimi. OZ navrhuje
poveriť starostu obce prerokovať s hudobníkmi možnosť prenájmu budovy.
Pán Mgr. Slaninka sa pýta ako to dopadlo s útočiacim dravcom. Starosta
odpovedá, že vec riešil s údajným majite om a tiež to nahlásil aj
po ovníkom. Ak sa bude incident opakovať, bude sa vec riešiť.
12/ Návrh na uznesenie. Uznesenie predkladá
OZ hlasuje za prijatie uznesenia
Počet prítomných poslancov:
Hlasovanie: za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje uznesenie č.2 /2015
14/ Ukončenie o 20.45 hod.

Jozef Mruškovič
starosta obce

Overovatelia:
JUdr. Ida Konopová, PhD. …...............................
Mgr. Zuzana Banárová

…...............................

