Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 1.2.2012 o 18.00 hod.
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 5
poslanci, teda v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je
uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení OZ
3. Správa o činnosti OcÚ Ducové
4. Schválenie Plnenia rozpočtu za rok 2011
5. Záverečný účet za rok 2011
6. Inventarizácia majetku
7. Prioritné úlohy obce na r. 2012
8. Rôzne - žiadosti
9. Diskusia
10. Záver

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú ho. Do
pôvodného programu boli doplnené body 5 a 6.
Za: 5 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 3
Starostka informovala poslancov o zakúpení 20 ks nových stolov do kultúrneho domu
v hodnote 608,- €.V prvej polovici februára budú dokúpené riady do kuchyne v KD na
počet 100 osôb.Taktiež sa zakúpia nové hrnce. Ide o plnenie jednej z úloh na rok
2012, ktoré si stanovili poslanci OZ pri tvorbe rozpočtu na rok 2012.
Starostka informovala poslancov o prípravách na voľby do NR SR 10.3.2012.
K bodu 4
Uznesenie č. 60
Poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu za rok 2011 a schvaľujú ho.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 5
Uznesenie č. 61
OZ schvaľuje Záverečný účet k 31.12.2011 bez výhrad.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Plnenie rozpočtu a záverečný účet sú prílohou tejto zápisnice.
K bodu 6
Poslanci OZ sa oboznámili s výsledkami inventarizácie majetku podľa záverov
inventarizačnej komisie k 31.12.2011. Skutočný stav majetku sa zhoduje so stavom v
účtovníctve.

K bodu 7
Poslanci OZ rozhodli, že prvoradou úlohou v najbližšom období (podľa počasia) bude
vybudovanie vodovodu k rodinným domom č. 93 až 96. Ďalšie úlohy sa budú
plánovať priebežne.
K bodu 8
Na obecný úrad boli zaslané žiadosti: Róbert Tamajka – odkúpenie pozemku obce a
ZO Slov. zväzu telesne postihnutých – finančná výpomoc.
Uznesenie č. 62
OZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 330/12 vo výmere 15 m2 a stanovilo cenu
3,30 €/1 m2 podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. hodného
osobitného zreteľa – 15x3,30=49,50 € (slovom štyridsaťdeväťeur 50/100)
spoluvlastníkom Róbert Tamajka, Mária Balážová, Irena Nedorostová, Ing. Jozef
Tamajka, Milan Tamajka.
Odôvodnenie predaja pozemku: pozemok sa nachádza v susedstve pozemku parc.č.
322/102, ktorý rodina Tamajková vlastní a užíva. K pozemku na parc.č. 330/12 obec
nemá prístup, nakoľko je obkolesený inými pozemkami.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 63
OZ schvaľuje finančnú výpomoc vo výške 50,- € ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Moravanoch nad Váhom.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka obce informovala poslancov OZ o zapojení sa obce do výziev na
rekonštrukciu domu smútku a na protipovodňovú ochranu, s čím poslanci súhlasili.
Starostka obce oboznámila poslancov, že dá naviezť štrk na cesty na IBV na
vyrovnanie jám.
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť na rokovaní.
Overovatelia: Ing. Viliam Minarech
Jozef Hlísta
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, 1.2.2012.
Mária Koláriková
starostka obce

