Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.06.2014 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 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je
uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Činnosť obce
3. Schválenie – Program odpadového hospodárstva obce
5. Podujatia obce
6. Rôzne - žiadosti, informácie o činnosti obce
7. Diskusia
8. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice Jozef Hlísta a Ing. Milan Poláček, zapisovateľkou Alenou
Miklovou a schvaľujú ho.
Za: 5 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Uznesenie č. 146
V mesiaci máj sa uskutočnila pre časté poruchy výmena ponorky na vodárni a revízia
požiarnych hydrantov. Práce boli vykonané občanmi obce – Miškech V., Bublavý I.,
Komadel T., Minárik N. ml.,Gajdošech J., Benka A. Poslanci OZ navrhujú týmto
občanom, ktorí odpracovali 5 resp. 7 hodín finančnú odmenu vo výške 4,- €/1 hod.
Taktiež J. Gajdošech počas I.polroka 2014 opravoval verejné osvetlenie, za ktoré
s ním bude uzatvorená DOVP.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 147
V mesiaci apríl sa uskutočnil audit účtovnej závierky, záverečného účtu, výročnej
správy obce za rok 2013. Poslanci OZ boli informovaní o priebehu auditu, počas
ktorého neboli zistené žiadne nedostatky. Správy auditora (sú prílohou zápisnice a sú
uložené na OU) berú poslanci OZ na vedomie.
Za.: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 148
Poslanci OZ schválili rekonštrukciu kuchyne v KD (drezy, podlaha, prac. stôl,
skrinky), pre vytvorenie lepšieho prac. prostredia pri jej používaní občanmi.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka obce informovala poslancov OZ o osadení dažďového vpustu pri p.
Potočkovi v novom stavebnom obvode, kde sa počas dažďov zdržiavala voda na
ceste.

Uznesenie č. 149
Nakoľko sa v poslednej dobe rozmohlo vykrádanie MŠ v okolí, starostka informovala
poslancov OZ o potrebe zabezpečenia našej MŠ ako majetku obce. Poslanci
zabezpečovací systém ochrany majetku, ktorý bude stáť asi 600,- €, schválili.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Poslanci OZ berú na vedomie:
A. Miklová informovala poslancov OZ o plnení finančného rozpočtu k 17.6.2014.
Celkové príjmy so 94 585,29 € a výdavky 60 431,52 €. Tento rozpočet je
k nahliadnutiu na OU.
K bodu 3
Uznesenie č. 150
Poslanci OZ schválili Program odpadového hospodárstva obce Ducové, ktoré sa
predkladá na schválenie Okresnému úradu, odbor životného prostredia do 7.7.2014.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 4
Dňa 28.6.2014 o 15.00 hod sa na ihrisku uskutoční Detský deň, ako rozlúčka so
školou. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže a skákací hrad.
Dňa 5.7.2014 sa bude konať 25. ročník národnej púte na Kostolec. Program bude
umiestnený v úradnej tabuli.
Poslanci OZ sa zaoberali jeho materiálno-technickým zabezpečením a rozdelením
úloh.
Dňa 28.7.2014 sa bude na ihrisku konať futbalový turnaj starých pánov. Bližšie
informácie budú zverejnené na úradnej tabuli pred akciou.
Uznesenie č. 151
Poslanci OZ podujatia schválili.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 5
Uznesenie č. 152
Poslanci OZ berú na vedomie:
žiadosť manželov Šimových č. d. 139 (za Jar.Hlístom) o odkúpenie časti obecného
pozemku - parcela č. 573, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere približne 42 m²,
vo vlastníctve obce Ducové, k.ú. Ducové. Pri geodetických meraniach v roku 2012
bolo zistené, že jestvujúce oplotenie pozemku v uličke k záhradkám (pri p.
Tvrdíkovej) nie je v súlade s geometrickým plánom, aj keď je dlhodobo ohradený
a využívaný aj predchádzajúcimi vlastníkmi.
Poslanci OZ súhlasia:
s prevodom majetku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí – predaj časti
nehnuteľnosti – pozemku par. č. 573, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
približne 42 m², vo vlastníctve obce, zapísanej SK Piešťany na LV č. 453, obce
Ducové, po predložení geometrického plánu, ktorým bude časť pozemku odčlenená

a ktorý bude podkladom pre vypracovanie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam, za cenu 2,50 €/m².
Za: 5 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 6
V priebehu letných mesiacov sa bude pokračovať na rekonštrukcii domu smútku,
vybudovaní nových zvodidiel na ceste pri kaplnke a chodníku od Minárika N.

Overovatelia: Jozef Hlísta
Ing. Milan Poláček

Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 20.06.2014.

Mária Koláriková
starostka obce

