Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.2.2016 o 17.00 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 rozpočtu za rok 2015
4. Záverečný účet obce za rok 2015
5. Podanie projektu – Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci
6. Projekty pre rok 2016 - príprava
7. Rôzne: žiadosti od občanov a poslancov
8. Diskusia
9. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Štefan Ivanov a Minárik Jaroslav, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 2
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v kultúrnom dome prebehla oprava
javiska, v najbližších dňoch bude ešte nanesený vrchný lak.
Zimnú údržbu v obci vykonávalo RD Moravany n/V.
Vo februári začali zamestnanci obce s čistením a úpravou ciest a ich okolia v hornej
časti obce a k cintorínu. V tejto práci sa bude naďalej pokračovať.
Starostka obce informovala o zmenách v zneškodňovaní odpadov, ktoré nastanú od
1.7.2016. Bude potrebné uzatvoriť nové zmluvy s dodávateľmi tejto služby,
v súčasnosti sa robí prieskum a zisťujú sa možnosti obce, aby odvoz odpadov bol na
tej istej úrovni, ako doteraz.
Poslanci sa zaoberali aj najväčším neplatičom miestnych daní, ktorým je RD
Moravany n/V. a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 55
Poslanci OZ žiadajú vystaviť splátkový kalendár, podľa ktorého bude RD Moravany
n/V. pravidelne splácať svoj dlh voči našej obci.
Za. 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 3 a 4
A. Miklová predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu obce a záverečný účet
k 31.12.2015. Celkové príjmy predstavovali 208 219,19 €, celkové výdavky
186 260,06 €. Rozpočtový zisk je 21 959,13. Peňažné prostriedky na účtoch obce
a v pokladni predstavujú k 31.12.2015 čiastku 106 728,40 €. Zostatková hodnota
hmotného majetku obce je 1 196 800,91 €. Pohľadávky obce sú 12 551,19 €, z čoho
85 % je dlh RD Moravany.

Záväzky obce sú vo výške 11 868 €, ide o faktúry, mzdy, odvody za december 2015,
ale uhradené v januári 2016.

Uznesenie č. 56
Poslanci OZ schvaľujú plnenie rozpočtu obce za
zápisnice.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov

rok 2015, ktorý je prílohou
zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 57
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ
schvaľuje použitie prebytku v sume 21 959,13 €, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorší predpisov:
zaplatenie záväzkov – 11 868 €, odvod do peňažného fondu obce – 9 082,02 €,
odvod do rezervného fondu 1 009,11 €. Záverečný účet je prílohou zápisnice.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 5
Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti podania projektu „Miestna
komunikácia a parkové úpravy v obci“. Ide o možnosť získania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na opravu komunikácií a zelených plôch v obci.
Uznesenie č. 58
Poslanci OZ schvaľujú podanie projektu „Miestna komunikácia a parkové úpravy v
obci.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 6
Starostka obce predložila poslancom návrhy na prípravu a podanie projektov
a získanie finančných prostriedkov v roku 2016, ktoré budú priebežne podávané
v závislosti od výziev jednotlivých ministerstiev a fondov. V súčasnosti je výzva na
vybudovanie a opravu verejného rozhlasu. Starostka obce navrhla, aby sme sa do
tohto projektu zapojili, nakoľko miestny rozhlas je už zastaralý. Ani jeho časté opravy
už neprinášajú požadovaný efekt.
Uznesenie č. 59
Poslanci OZ schvaľujú zapojenie obce do projektu na vybudovanie nového obecného
rozhlasu.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
Starostka obce informovala poslancov o projekte „Rekonštrukcia kotolne MŠ
Ducové“, na ktorý má obec schválené finančné prostriedky vo výške 30 699,- €.
Spoluúčasť obce je vo výške 1 615,74 €, čo je 5 % z celkovej výšky projekty.
S prácami sa začne po ukončení vykurovacieho obdobia.

K bodu 7

Poslanci OZ navrhli, aby sa pre obec zakúpila pojazdná kosačka a osobný
automobil. Najskôr je potrebné urobiť prieskum trhu a na najbližšom zasadnutí OZ sa
vyberie predmet kúpy.
V poslednom období sa množia sťažnosti občanov na majiteľov psov a parkovanie
vozidiel na verejných priestranstvách. OZ preto rozhodlo o vydaní upozornenia pre
všetkých občanov, ktoré je prílohou zápisnice a bude zverejnené v obecnom
rozhlase, úradnej tabuli a na stránke obce. Na najbližšom zasadnutí bude
vypracované všeobecne záväzné nariadenie k obom bodom.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.

Overovatelia: Štefan Ivanov
Jaroslav Minárik
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 11.02.2016.
Mária Koláriková
starostka obce

