Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23. 3. 2011
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 4
poslanci, teda v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je
uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení OZ
3. Správa o činnosti OcÚ Ducové
4. Prerokovanie štatútu obce
5. Povodňový plán obce
6. Zloženie povodňovej komisie a jej vyrozumievanie
7. Zloženie krízového štábu
8. Zloženie evakuačnej komisie
9. Žiadosti občanov
10. Diskusia
11. Záver

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú ho.
Za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 22
Starostka informovala poslancov o zamestnaní uchádzačov z UPSVaR Piešťany V.
Miškecha a P. Horváta (bývajúceho na bytovke Ducové)na 8 hod. pracovný pomer na
dobu 6 mesiacov. Plat v čiastke 317,- € a odvody nám bude refundovať UPSVaR vo
výške 95 %, 5 % nákladov hradí obec.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 23
OZ schválilo zakúpenie kvetov pre učiteľov MŠ a ZŠ ku Dňu učiteľov.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3
V mesiaci apríl sa upraví detské ihrisko – výmena dosiek na lavičkách, na kolotoči,
oprava domčeka, nátery, osadenie odpadkového koša.
Ihrisko sa bude kosiť na náklady obce 4x ročne.
Obec požiada občanov, aby si každý pred svojim pozemkom pozametal posypový
materiál po zimnej údržbe, obec ho dá odviezť.
Stavanie mája bude 30.4.2011 o 17.00 hod pred obecným úradom.
K polnoci z 20. na 21. 5. 2011 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, bytov a domov. Naša
obec má 1 sčítací obvod. Gestorom a sšítacím komisárom je Alena Miklová. Bližšie
informácie budú uverejňované priebežne na informačnej tabuli.
Správa katastra Piešťany nám oznámila začatie obnovy katastrálneho operátu
novým mapovaním v k.ú. Ducové, čo je formou vyhlášky vyvesené na inom mieste
na obecnej tabuli. Jedná sa o opätovné zameranie a zakreslenie pozemkov do mapy.
V mesiaci apríl sa budú robiť v obci preventívne práce pred povodňami.

Uznesenie č. 24
OZ schválilo zloženie obecnej rady, ktorá bude prerokovávať a zhromažďovať
podklady pre zasadnutie OZ. Zloženie: Jaroslav Minárik, Jozef Hlísta, Mgr. Lýdia
Uherčíková
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 25
OZ súhlasí s kúpou chladiaceho boxu do domu smútku a výkonnejšej ponorky.
Je potrebné zhromaždiť ponuky od dodávateľov.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 26
OZ schvaľuje štatút obce, ktorý je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodom 6, 7, 8, 9
Starostka zoznámila poslancov OZ o povodňovom pláne, zložení povodňovej komisie, krízového štábu a evakuačnej komisie. Poslanci boli informovaní o činnosti
jednotlivých komisií a štábu, ako aj o spôsobe dorozumievania a organizovania prác.
Uznesenie č. 27
OZ povoľuje výnimku na stavbu rod. domu typu bungalov na parc. 331/75 – žiadosť
podali J. a Z. Prekopoví.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 28
Ing. akad.arch.Dobrotka požiadal o zámenu obecného za svoj pozemok, nakoľko
užíva časť obecného pozemku. OZ so zámenou nesúhlasí. OZ súhlasí s prenájmom
na dobu neurčitú s tým, že v prípade živelného ohrozenia má obec právo bez
náhrady škody vstúpiť na tento prenajatý pozemok. V prípade predaja nehnuteľnosti
sa prenájom ruší a pozemok sa musí dať do pôvodného stavu, t.j. hranice budú
vytýčené len na súkromnom pozemku.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 29
Poslanci OZ prerokovali žiadosť Matúša Hlístu o kúpu pozemku na výstavbu rod.
domu. V obci je na predaj iba jeden pozemok na parc.č. 331/98 o výmere 1020 m2.
Cez pozemok ide plynovod a asi 420 m2 nie je možné využívať na stavebné účely,
čo cena za pozemok nezohľadňuje. Pozemok sa týmto stal nepredajným. OZ sa
rozhodlo predať M. Hlístovi tento pozemok za sumu pozemku o výmere 600 m2 po
28,21 €/1 m2. Konečná cena celého pozemku bude takto upravená na 16 926,- €.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
.
Žiadosťou p. Šimovej o spoluúčasti obce na vybudovaní verejnej elektrickej siete (v
uličke pri p. Tvrdíkovej) sa bude OZ zaoberať na ďalšom zasadnutí po zistení ďalších
potrebných údajov a cenových relácií.

K bodu 11
Poslanci OZ vymerajú obecné pozemky, ktoré užívajú p. J. Minárik, Ľ. Pivarči a L.
Vavro za účelom vypracovania nájomnej zmluvy.
V mesiaci apríl sa bude robiť úprava ciest v novom stavebnom obvode.

Overovatelia: Jozef Hlísta
Ing. Viliam Minarech

Zapísala: Alena Miklová

Starostka obce: Mária Koláriková

