Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom,
konaného dňa 09.09.2014 o 18.00 hod.
Prítomní: Mária Koláriková, starostka obce
Jaroslav Minárik, zástupca starostky obce
Poslanci: Ing. Viliam Minarech, Mgr. Lýdia Uherčíková
Neprítomní poslanci: Ing. Milan Poláček, Jozef Hlísta
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo v
Ducovom (ďalej OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že
sú prítomní 3 poslanci, teda v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení
je uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Činnosť obce
3. Podujatia obce
4. Rôzne - žiadosti od občanov, informácie o činnosti obce
5. Diskusia
6. Záver

Uznesenie č. 153
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice Jaroslav Minárik a Ing. Viliam Minarech, zapisovateľkou
Lýdia Uherčíková a schvaľujú ho.
Za: 3 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Činnosť obce
Starostka obce informovala poslancov o schválení dotácii z MF SR a TTSK.
Z MF SR na prestavbu umyvárky v materskej škole, a TTSK na informačné tabule
Kostolec.
V kultúrnom dome sa položí dlažba v kuchyni, napojí sa bojler a osadí sa nový
umývací stôl.
K bodu 3
Podujatia obce
Starostka obce informovala poslancov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
posedenie pre dôchodcov v kultúrnom dome.
Uznesenie č. 154
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú podujatie pre dôchodcov.
Za.: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 4
Rôzne
Starostka obce predložila na prerokovanie:
1.Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ducové pre
volebné obdobie 2014-2018, počet poslancov 5 v zmysle §11 ods.3 písm. b), zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 155
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú 5 poslancov pre volebné obdobie 2014-2018
a jeden volebný obvod obce Ducové.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
2. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ducové pre volebné
obdobie 2014-2018, podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre výkon funkcie.
Uznesenie č. 156
Poslanci OZ obce Ducové pre volebné obdobie 2014-2018 bude starosta obce
Ducové vykonávať funkciu v celom rozsahu / na plný úväzok/.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
3. Boli doručené žiadosti od občanov: Jaroslav Uherčík a Eva Mináriková.
Poslanci OZ obce Ducové odložili prerokovanie žiadostí na nasledujúce zasadnutie
– november 2014.
K bodu 5
Diskusia
Poslanci navrhujú:
- Zakúpiť nové oplotenie na miestne ihrisko, ohradiť hraciu plochu.
- Dať vypracovať cenovú ponuku na prestrešenie k Domu smútku.

K bodu 6
Záver
Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie OZ vyhlásila za ukončené.

Overovatelia: Ing. Viliam Minarech
Jaroslav Minárik

Zapísala: Lýdia Uherčíková
V Ducovom, dňa 11.09.2014

Mária Koláriková
starostka obce

