Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Doľany, konaného dňa
28.8.2015 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: JUDr. Ida Konopová, PhD
Mgr. Stanislava Oravcová
Mgr. Ján Demovič
Overovatelia zápisnice: Jozef Zloch
Ing. Roman Mikovič
Zapisovateľ: Mária Vranková
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice aj
zapisovateľku.
Program schôdze podľa priloženej pozvánky.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie o programe schôdze za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
3/ Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
18.6.2015. Na zasadnutí nebola uložená žiadna úloha.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Predkladá predseda komisie sociálno- finančnej a správy obecného majetku. Návrh
Rozpočtového opatrenia č. 1/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ navrhuje schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2015
OZ hlasuje za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2015
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
5/ Zriaďovacia listina Materskej školy Doľany.
Starosta obce predkladá na schválenie Zriaďovaciu listinu Materskej školy Doľany so
školskou jedálňou. Obec Doľany v minulosti vydala len Dodatok č. l k zriaďovacej listine
vydanej Okresným úradom v Pezinku. Pri kontrole Okresného úradu Bratislava, odbor
školstva bola obec ako zriaďovateľ poverená vydať novú zriaďovaciu listinu so všetkými
náležitosťami. Návrh zriaďovacej listiny pre Materskú školu Doľany tvorí súčasť tejto
zápisnice.
JUDr. Ida Konopová navrhuje dve zmeny:
Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete nie je známy
nahradiť textom:
Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení Materskej školy Doľany do siete
nie je v zriaďovacej listine podľa § 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uvedený z dôvodu, že Materská škola Doľany
bola zriadená pred účinnosťou zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, účinného od 01. januára 1991.
V čl. 3 Záverečné ustanovenia:
Vetu: Touto zriaďovacou listinou sa nahrádza, nahradiť vetou: Touto zriaďovacou
listinou sa ruší
OZ navrhuje schváliť zriaďovaciu listinu pre Materskú školu Doľany aj s dvomi
úpravami.
OZ hlasuje za schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu Doľany
Počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje zriaďovaciu listinu pre Materskú školu Doľany.
6/ Zrušenie uznesenia č. 2/2010, písm. B, ods. 5 zo dňa 30.6.2010
Uvedeným uznesením bol schválený odpredaj obecného pozemku parc.č. 1825/32 v k.ú.
Doľany vo výmere 128 m2 v cene 9,30 € kupujúcemu: Patrik Škopec, Doľany 370.
Listom zo dňa 1.7.2010 bolo pánu Škopcovi oznámené, že odpredaj je schválený a môže
predložiť kúpnu zmluvu. Listom zo dňa 2.1.2012 bol pán Škopec opätovne vyzvaný na
predloženie kúpnej zmluvy. Na žiadnu z výziev nereagoval a preto navrhujeme zrušenie
uznesenia a následný predaj inému záujemcovi. Pôvodné uznesenie, ako aj kópia
korešpondencie je prílohou tejto zápisnice.
OZ navrhuje uznesenie č. 2/2010, písm. B, ods. 5 zo dňa 30.6.2010 zrušiť.
OZ hlasuje za zrušenie uznesenia č. 2/2010, písm. B, ods. 5 zo dňa 30.6.2010
Počet prítomných poslancov: 7

Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2/2010, písm. B, ods. 5 zo dňa 30.6.2010
7/ Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Doľany.
Riaditeľka MŠ Doľany požiadala obecné zastupiteľstvo o delegovanie člena do Rady
školy pri Materskej škole Doľany. Pôsobnosť súčasnej rady školy končí dňom 31.8.2015
OZ navrhuje za člena do Rady školy pri MŠ Doľany pani Mgr. Stanislavu Oravcovú.
OZ hlasuje za delegovanie p. Mgr. Stanislavu Oravcovú za členku Rady školy pri MŠ
Doľany.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje delegáciu p. Mgr. Stanislavy Oravcovej za členku Rady školy pri MŠ
Doľany.
8/ Rôzne
- Starosta obce informuje, že sa zúčastnil stretnutia Dolaňákov v Dolanoch pri
Pardubiciach. Budúce stretnutie sa bude konať v Dolanoch pri Olomouci.
- Starosta sa zúčastnil dožinkov v družobnej obci Bolatice, kde s primátorom Bolatíc
podpísal dohodu o spolupráci.
- Starosta informuje, že sa urobilo zábradlie, chodník. Prechod pre chodcov pri CZŠ bude
realizovaný v septembri.
- Starosta informuje, že sa urobilo pieskovisko v dvore MŠ, ešte sa bude robiť zvod
odpadovej vody v chodníku a tiež prekážka, aby autá nechodili až ku vchodu do MŠ.
- Starosta informuje, že Krajský pamiatkový úrad povolil urobiť na kostolíku sv. Leonarda
na bočných dverách mreže, aby bolo možné kostolík vetrať, aby nevlhlo murivo.
9/ Diskusia
Pani JUDr. Konopová konštatuje, že ak by sa poslanci a prípadne iní občania chceli
zúčastniť stretnutia Dolaňákov, bolo by treba zistiť záujem a zabezpečiť autobus.
Pani Mgr. Stanislava Oravcová informuje, že 3.11.2015 sa bude v obci konať
organizovaný odber krvi.
Pani Zajíčková oslovuje OZ, aby riešili materskú školu. Prichádza školský rok a školský
dvor je prázdny, interiér nevynovený. Žiada obec o nápravu.
10/ Návrh na uznesenie
Uznesenia predkladá JUDr. Ida Konopová PhD.
OZ hlasuje za prijatie uznesenia č. 4/2015
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ schvaľuje uznesenie č. 4/2015
11 Záver o 20,00

Jozef Mruškovič
Starosta obce

Overovatelia:
Ing. Roman Mikovič .....................
Jozef Zloch ....................................

