Záznam zo zasadnutia Obecného zastupite stva Do any, konaného dňa
18.6.2015 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: Mgr. Alojz Slaninka PhD
Mgr. Zuzana Banárová
Rudolf Vrbinkovič
Overovatelia zápisnice: Peter Vizváry
Mgr. Ján Demovič
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 doplnený o bod: Dodatok k Zásadám
odmeňovania poslancov OZ Do any zo dňa 6.3.2012.
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
26.3.2015. OZ poverilo starostu obce prerokovať s bývalými členmi do anskej dychovky
možnosť prenájmu domu hudobníkov. Pán starosta prizval na zasadnutie pána Ing.
Vladimíra Schwarza, ktorý je hudobník a syn bývalého kapelníka dychovky. Ešte žijúci
členovia dychovej hudby žiadajú OZ, aby zatia prenájom domu hudobníkov
nerealizovali. Bývalí hudobníci si dom vybudovali sami a kým existuje, je ešte nádej, že
dychovka začne existovať.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku o výmere cca 87 m2 – žiadate Ing. Marián
Gašparovič, Do any 349. Ide o pozemok susediaci s pozemkom žiadate a a v minulosti
už tento pozemok v prenájme mal. Pozemok je časťou parcely č. 605/13, geometricky
neoddelený.

OZ hlasuje za schválenie prenájmu časti obecného pozemku parc.č. 605/13
o výmere 87 m2 Mariánovi Gašparovičovi, Do any 349 v sume 1,10 €/m2 ročne
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje: prenájom časti obecného pozemku parc.č. 605/13 o výmere 87 m2
Mariánovi Gašparovičovi, Do any 349 v sume 1,10 €/m2 ročne.
5/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 605/75 o výmere 25 m2 – žiadate
uboš Vober, Do any 410. Ide o časť obecného pozemku na ktorom stojí rodinný dom
súp. č. 410.
OZ navrhuje odsúhlasiť odpredaj 25 m2 v cene 9,30 €/m2 v zmysle § 9 zákona č. 138/91
Z.z. v znení neskorších predpisov.
OZ hlasuje za odpredaj 25 m2 v cene 9,30 €/m2 v zmysle § 9 zákona č. 138/91 Z.z. v
znení neskorších predpisov žiadate ovi ubošovi Voberovi, bytom Do any 410.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje odpredaj 25 m2 v cene 9,30 €/m2 v zmysle § 9 zákona č. 138/91 Z.z. v
znení neskorších predpisov žiadate ovi ubošovi Voberovi, bytom Do any 410.
6/ Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na pozemky v lokalite Za rybníkom
parcela reg. C č. 1994/7 ostatné plochy o výmere 27 200 m2 v zmysle uznesenia OZ č.
4/2013. Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria súčasť tejto zápisnice.
OZ navrhuje schváliť predložené Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
pozemkov v lokalite Za rybníkom, parcela reg. C č. 1994/7 ostatné plochy o výmere 27
200 m2 v zmysle uznesenia OZ č. 4/2013
OZ hlasuje za schválenie predložených Podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
pozemkov v lokalite Za rybníkom, parcela reg. C č. 1994/7 ostatné plochy o výmere 27
200 m2 v zmysle uznesenia OZ č. 4/2013
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schva uje predložené Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v
lokalite Za rybníkom, parcela reg. C č. 1994/7 ostatné plochy o výmere 27 200 m2 v
zmysle uznesenia OZ č. 4/2013
7/ Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za I. štvrťrok 2015 – predkladá
hlavný kontrolór Ing. Elemír Tichý.

Obec Do any hospodári v roku 2015 pod a rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený ako
vyrovnaný. Rozpočet obce bol schválený 26.3.2015, to znamená, že celý prvý štvrťrok
obec hospodárila v provizóriu.
V I. štvrťroku 2015 obec dosiahla rozpočtové príjmy v sume 77 944,70 € čo predstavuje
28,51 %.
Vo výdavkovej časti rozpočtu boli výdavky naplnené na 21,36 %, čo predstavuje sumu 60
543,47 €.
Obec v I. štvrťroku 2015 nerealizovala žiadne akcie, nako ko ako bolo vyššie uvedené
hospodárila v provizóriu.
OZ navrhuje schváliť Správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce za I. štvrťrok 2015.
OZ hlasuje za schválenie Správy hlavného kontrolóra o hospodárení obce Do any za I.
štvrťrok 2015
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje Správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce Do any za I. štvrťrok
2015.
8/ Dodatok č. 1/2015 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupite stva v
Do anoch zo dňa 6.3.2012.
OZ navrhuje v bode 2 Spoločné ustanovenia doplniť odstavec:
Súhrn odmien zástupkyni starostu sa vypláca polročne, t.j. Za obdobie od 01.01. do
30.06. a od 01.07. do 31.12. bežného roka.
OZ hlasuje za prijatie dodatku č. 1/2015, v bode 2 Spoločné ustanovenia doplniť
odstavec: Súhrn odmien zastupkyni starostu sa vypláca polročne, t.j. za obdobie od 01.01.
do 30.06. a od 01.07. do 31.12. bežného roka.
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje: Dodatok č. 1/2015, v bode 2 Spoločné ustanovenia doplniť odstavec: Súhrn
odmien zastupkyni starostu sa vypláca polročne, t.j. za obdobie od 01.01. do 30.06. a od
01.07. do 31.12. bežného roka.
9/ Rôzne
Starosta obce informuje, že Matica slovenská, pobočka Trnava poslala ďakovný list.
Kópia listu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce informuje, že budú v obci osadené nové lavičky, ktoré zabezpečil Spolok
pre krajší život.
Starosta informuje, že bol na stretnutí Dolaňákov v Dolanoch pri Pardubiciach. Budúci
rok bude stretnutie v Dolanoch pri Klatovách.
Starosta informuje, že požiadal pamiatkový úrad o súhlas na opravu náhrobného kameňa
na hrobe Fándlyho a tiež pamätníka pred OÚ.

Starosta. obce ďakuje sponzorovi zrealizovaného nájazdu pre kočíky do KD.
Starosta informuje zastupite stvo o stave realizácie doplnkov územného plánu.
10/ Diskusia
Mamičky informovali o svojich pripomienkach k situácii v materskej škole a tiež pozvali
pána starostu na rodičovské združenie.
Starosta pris úbil účasť na rodičovskom združení, tiež odpovedal na niektoré otázky
/školský dvor, rekonštrukčné práce/. Otázky oh adne výchovného procesu treba riešiť s
pani riadite kou.
11/ Návrh na uznesenie
Hlasovanie za prijatie uznesenia predkladá Mgr. Zuzana Banárová
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schva uje uznesenie č. 3/2015
12/ Záver 21.30

Jozef Mruškovič
Starosta obce

Overovatelia:
Peter Vizváry ....................................
Mgr. Ján Demovič..............................

