Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29. 6. 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. VZN 1/11 o určení výšky príspevkov v MŠ a ŠJ Ducové
5. Občania – žiadosť o odkúpenie stodoly E. Mináriková
6. Plat starostu od 1.6.2011 - prejednanie
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
8. Národná púť Kostolec 5.7.2011
9. Rôzne
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

K bodu 2
Starostka informovala poslancov o ukončení výmeny strešnej krytiny na budove
požiarnej zbrojnice, ktorá sa uskutočnila vo veľmi krátkom čase. Práca aj materiál
bude fakturovaná v celkovej výške 2 352,74 €, ako schválilo OZ na predchádzajúcom
zasadnutí. Týmto ďakuje P. Minárikovi za rýchle a kvalitné vykonanie prác.
K bodu 3
Poslanci OZ boli oboznámení s plnením rozpočtu k 29.6.2011 a vývojom platenia
daní a miestnych poplatkov.
Uznesenie č. 33
Starostka informovala poslancov o VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach. Návrh tohto
VZN bol vyvesený na pripomienkovanie občanov od 14.6. do 29.6.2011. Občania
nevzniesli žiadne návrhy ani pripomienky. VZN je prílohou zápisnice.
Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 1/11 v plnom rozsahu.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
K bodu 5
Eva Mináriková, r. Hrnčiarová, doručila na OÚ žiadosť o odkúpenie stodoly a
pozemku v hornej časti obce – vedľa rod. domu ing. Koroša (predtým Dobál). OZ
rozhodlo o vyžiadaní si geometrického plánu a dokladoch o vlastníckych právach k
predmetným nehnuteľnostiam žiadateľky. O ďalších krokoch sa rozhodne až po
doručení podkladov.

Uznesenie č. 34
Na základe novely zákona č. 154/211 Z.z. musí OZ schváliť jeden krát ročne plat
starostu. V zmysle spomínaného zákona je vypočítaný plat starostu v našej obci vo
výške 1 146,- €. Poslanci OZ sa dohodli a schválili plat starostke vo výške 900,- €.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7
Poslanci OZ si prevzali na preštudovanie materiál „Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Ducové“ v zmysle zákona 138/91 Z.z. O týchto
„Zásadách“ sa bude hlasovať na ďalšom rokovaní OZ.
K bodu 8
Národná púť na Kostolci sa uskutoční 5.7.2011. Otvorenie slávnosti je o 14.30 hod.
Svätá omša začne o 15.00 hod. Poslanci vypracovali harmonogram prípravných prác
súvisiacich s touto slávnosťou. V sobotu 2.7.11 o 8.00 hod bude brigáda na úprave
cesty a terénu na Kostolci. V utorok 5.7.11 bude brigáda pri stavaní pódia na
Kostolci.
K bodu 9 a 10
Starostka informovala o maľovaní kuchyne, sociálnych zariadení v MŠ v zmysle
hygienických predpisov.
Uznesenie č. 35
OZ schválilo vyčleniť 500,- € na zakúpenie vysávača a krovinoreza.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
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