Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25. 5. 2011
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
2. Kontrola plnenia uznesení OZ
3. Správa o činnosti OcÚ Ducové
4. Návrh na odkúpenie pozemku p. Ing. Arch. Pavla Dobrotku
5. Prejednanie investícií – vybudovanie novej komunikácie v novom
stavebnom obvode IBV od Hubinského II
6. Prejednanie investícií – oprava majetku vo vlastníctve obce
7. MDD – podujatie pre deti
8. Žiadosti občanov
9. Diskusia
10. Záver

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú ho.
Za: 5 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

Bod 2/
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o plnení uznesení zo
zasadnutia z 23.03.2011.
Bod 3/
Správa o činnosti obecného úradu: Starostka obce prečítala správu o hospodárení
obecného úradu.
Bod 4/
Uznesenie č. 30
OZ schválilo odpredaj pozemku pre p. Ing. akad. arch. Pavla Dobrotku, cena za 1 m2
po 28,21 € po geodetickom zameraní, ktoré bude na náklady p. Dobrotku. Jedná sa
cca o 2 m2 / vchod/
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Bod 5/
Poslanci Obecného zastupiteľstvo navrhli ešte nerobiť komplet komunikáciu
zatiaľ, vypracovať cenovú ponuku – rozpočet na vybudovanie chodníkov v
stavebnom obvode IBV od Hubinského I a II. Jedná sa o dĺžku chodníkov 266 m.
Bod 6/
Uznesenie č. 31
Oprava majetku vo vlastníctve obce: Poslanci OZ odsúhlasili výmenu strešnej krytiny,
oplechovanie, výmenu žľabov a zvodov na budove Požiarnej zbrojnice v celkovej

výške 2352,74 €. Na budove kultúrneho domu zateplenie balkónov a oplechovanie
a výmena žľabov a zvodov v celkovej výške 1559,00 €.
Za: 5 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

Bod 7/
Uznesenie č. 32
OZ schválilo zakúpenie cien a občerstvenie pre akciu MDD na miestnom ihrisku dňa
03.06.2011 o 17.00 hod.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Bod 8/
Žiadosti občanov:
Občania obce rodiny p. Hlísta Peter ml, Hlísta Peter st., Bobčíková, Kováčová
Zuzana ako vlastníci pozemkov pri hlavnej ceste žiadajú o vybudovanie prípojok z
verejného vodovodu po hranicu pozemkov.
Poslanci OZ navrhujú riešenie napojenia od bytoviek.
Žiadosť Šimovej Petry – o vybudovanie elektrickej prípojky do uličky pri p. Tvrdíkovej.
OZ zatiaľ neplánuje rozšírenie a vybudovanie infraštruktúry pre tento obvod.
Žiadosť občanov o vybudovanie ,,Slepej ulice“ od ihriska- tento obvod je vo výhľade
v ÚP obce. Poslanci OZ navrhujú – presťahovať a vybudovať nové ihrisko, súčasné
ihrisko rozdeliť na stavebné pozemky.
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