Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.09.2016 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 4
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. Prerokovanie návrhov od občanov k Zmene územného plánu obce
Ducové
3. Žiadosti od občanov: R. Komadel, J. Dobiáš, Ing. M. Kaššák
4. Investičný plán obce – oprava chodníka, úprava betónovej plochy
na ihrisku
5. Diskusia
6. Prijatie uznesenia
7. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Drahovský Jozef a Minárik Jaroslav, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 2
Ing. E. Juran, Ducové č. 12, predložil návrh k Zmene ÚPN obce, aby sa zvýšil stupeň
pozemkov „Humná“ od kanála smerom k rodinným domom zo stupňa výhľad na
stupeň návrh. Tým by v budúcnosti bolo rýchlejšie a jednoduchšie zapracovanie
cesty cez tieto pozemky s možnosťou výstavby rodinných domov.
Uznesenie č. 77
Poslanci OZ schvaľujú návrh Ing. Jurana a žiadajú starostku obce, aby dala
spracovateľom Územného plánu obce na riešenie: preradiť pozemky „Humná“ zo
stupňa výhľad na stupeň návrh pre výstavbu IBV.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
E. Mináriková, Moravany n/V. požiadala o zmenu ÚPN, aby parcely, ktoré sa
nachádzajú v hornej časti obce a je ich vlastníčkou boli zaradené do zastavaného
územia obce.
Uznesenie č. 78
Poslanci OZ žiadajú starostku obce o prekonzultovanie požiadavky E. Minárikovej so
spracovateľom ÚPN obce.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
R. Tamajka podal návrh na riešenie cesty od ihriska. Budovaním nového ihriska sa
poslanci OZ zaoberajú dlhšiu dobu, ale zatiaľ tento bod musel byť odložený. Bude
zapracovaný v novom ÚPN obce.

Uznesenie č. 79
OZ neschválilo návrh riešenia cesty od ihriska cez záhrady, nakoľko všetci vlastníci
tamojších pozemkov s cestou nesúhlasia, alebo nemajú vysporiadané majetkové
vzťahy.
Za: 1 poslanec
proti: 3 poslanci
zdržalo sa: 0 poslancov
Vzhľadom k tomu, že sa bude spracovávať Zmena územného plánu obce, poslanci
OZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 80
Poslanci OZ Ducové žiadajú spracovateľov ÚPN obce o zakreslenie cesty cez
ihrisko a nového futbalového ihriska vedľa pozemku M. Hlístu do urbanistického
návrhu s možnosťou úpravy pre vypracovanie štúdie v budúcnosti.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
K bodu č. 3
R. Komadel doručil obci návrh darovacej zmluvy, podľa ktorej by obci daroval
finančnú čiastku a tú by obec poukázala rodine Tamajkovej. Nakoľko sa jedná
o vzťah fyzických osôb, obec nemôže takýmto spôsobom do neho vstupovať. OZ
preto odporučilo R. Komadelovi, aby situáciu riešil priamo s rodinou Tamajkovou, bez
účasti obce.
J. Dobiáš opätovne požiadal obec o riešenie cesty od ihriska, aby mohol začať
s výstavbou rodinného domu. Obec zatiaľ cestu budovať nemôže, nakoľko niektorí
vlastníci s ňou nesúhlasia, alebo nemajú vysporiadané majetkové vzťahy.
Ing. M. Kaššák, Ducové 181 požiadal o odkúpenie časti pozemku oproti svojmu
rodinnému domu vedľa M. Hlístu. OZ sa bude touto žiadosťou zaoberať na ďalšom
zasadnutí po miestnom zisťovaní.
M. Bielik, Ducové 169 požiadal obec o zohľadnenie nadmernej spotreby vody za
obdobie I. polroka 2016, kedy im bola nameraná spotreba vody vo výške 578 m3.
V ich rodinnom dome sa vyskytla porucha, kedy voda odtekala priamo do odpadu.
Vysokú spotrebu zistili až pri odpočte. Priemerná spotreba za minulé obdobia za
polrok bola približne 140 m3.
Uznesenie č. 81
Poslanci OZ schvaľujú 20 % odpustenie z celkovej sumy 346,80 € podľa odpočtu
k 30.6.2016. M Bielik zaplatí 277,44 €.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
K bodu č. 4
V najbližších dňoch sa bude opravovať chodník od r. Cupanovej po ihrisko, dažďové
vpuste, osadenie nových vpustov na ulici pri ihrisku, vybudovanie nového chodníka
vedľa ihriska od r. Bažíkovej.
Uznesenie č. 82
Poslanci OZ schvaľujú opravu chodníka od r. Cupanovej po ihrisko a vybudovanie
nového chodníka vedľa ihriska od r. Bažíkovej, oprava dažďového vpustu na ceste
pri ihrisku a pred domom r. Kissovej a V. Minárika s tým, že žiadajú starostku obce
uzatvoriť zmluvu o dielo s firmou J&M, Hubina.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 5
Uznesenie č. 83
Poslanci OZ schvaľujú finančnú odmenu vo výške 280,- € p. R. Orviskému za
kosenie verejných priestranstiev na traktorovej kosačke.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
V mesiaci október budú v obci pristavené kontajnery na jesenné upratovanie.
Starostka obce informovala poslancov o možnosti uzatvorenia zmluvy s ÚPSVaR na
prijatie pracovníkov na obecné služby. Bližšie informácie poskytne po zadaní
podmienok.
Poslanci OZ požiadali starostku obce, aby pripomienkovala zmeny cestovného
poriadku: školský autobus aby mal zastávku aj v prvej ulici, nie iba pri čakárni, žiaci
aby boli odvážaní až pred základnú školu v Moravanoch nad Váhom.
Poslanci OZ požiadali starostku obce o zabezpečenie cenových ponúk:
- na opravu rín na starom dome smútku, opravy schodov ku kaplnke a položenie rín
na kaplnku,
- vybudovanie altátku pri kultúrnom dome,
- úprava betónovej plochy na ihrisku.
Poslanci OZ urobia v tejto veci miestne zisťovanie, akým spôsobom sa budú tieto
opravy realizovať.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.

Mária Koláriková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Drahovský
Jaroslav Minárik
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 14.09.2016.

