Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.01.2015 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. Činnosť obce
3. Základné normy obce
4. Informácie – pozemkové úpravy obce
5. Informácie - k odberu vody
6. Poplatky na rok 2015
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2015
8. Plán a podujatia na rok 2015
9. Rokovací poriadok OZ
10. Nakladanie s majetkom obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania, s overovateľmi
zápisnice Jaroslav Minárik a Richard Orviský, zapisovateľkou Alena Miklová a
schvaľujú ho.
Za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Starostka obce informovala poslancov o možnosti zriadiť v obci zberné miesto na
odpad z orezávania stromov. Poslanci sa dohodli, že toto zberné miesto by sa mohlo
zriadiť za novým stavebným obvodom v jarných mesiacoch.
V obci sa uskutoční orez stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia a sú na
obecných priestranstvách. Majitelia súkromných pozemkov budú vyzvaní na orez
svojich stromov osobne.
Uznesenie č. 12
Starostka obce informovala poslancov OZ o doplnenie člena do Rady školy pri
Materskej škole Ducové, nakoľko pani Uherčíková nie je už poslankyňou.
Obecné zastupiteľstvo delegovalo do Rady školy v MŠ Ducové Jozefa Hlístu
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 13
Po návrhoch občanov na zriadenie funkcie hlavného kontrolóra obce poslanci OZ
tento návrh prerokovali v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a rozhodli takto:
Ukladajú starostke obce vypísať výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
obce v zmlysle právnych predpisov. Úväzok hlavného kontrolóra obce stanovujú na 4
hodiny mesačne. Inzerát bude uverejnený na stránke obce, v úradnej tabuli obce
a v regionálnej tlači.
Za. 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 14
Poslanci OZ schválili návrh starostky obce, aby od 1.3.2015 do 30.6.2015 bol na
obec prijatý do pracovného pomeru na ½ úväzok Vl. Miškech na rôzne práce v obci
podľa potreby za mzdu 3,50 €/1 hod.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 15
Poslanci OZ prerokovali a schválili plnenie rozpočtu za rok 2014. (Je prílohou
zápisnice) Celkové príjmy v roku 2014 dosiahli 184 072,66 € a výdavky 157 854,09
€. Hospodársky výsledok je vo výške 26 227,57 €.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 16
Poslanci OZ prerokovali a schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2014 bez výhrad. (Je prílohou zápisnice) .
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 3
Starostka informovala poslancov OZ
o základných normách obce – ako je
prenesený výkon štátnej správy, prenesený výkon matričného úradu, stavebný úrad
a ostatné činnosti, ktoré podľa zákona obec vykonáva.
K bodu č. 4
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že na základe prípisu MPaRV
vybral Okresný úrad pozemkový a lesný odbor našu obec na vykonanie
pozemkových úprav s návrhom na scelovanie pozemkov. Nakoľko sa jedná
o závažné zásahy do vlastníctva fyzických osôb, poslanci navrhli starostke obce, aby
požiadala dotknuté úrady o vykonanie stretnutia s občanmi, kde im bude vysvetlený
priebeh tejto akcie a podané bližšie informácie. Až po súhlase občanov sa OZ bude
touto otázkou zaoberať.
K bodu č. 5
Starostka informovala poslancov OZ, že sme v roku 2014 prekročili odber vody asi
o 2 500 m3, z čoho vyplýva, že nám vzniklo poplatkové oznámenie o platbe za
podzemné vody. Obec bude platiť Slov. vodohospodárskemu podniku 0,033€/1 m3
na základe poplatkového rozkazu.
K bodu 6
Uznesenie č. 17
Poslanci OZ schválili poplatky na rok 2015. (Sú prílohou zápisnice.)
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7
Uznesenie č. 18
Poslanci OZ schválili plán zasadnutí OZ na rok 2015.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 8
Uznesenie č. 19
Poslanci OZ schválili predbežný plán podujatí na rok 2015.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 9 a 10
Starostka obce oboznámila poslancov s materiálmi o rokovacom poriadku
a nakladaní s majetkom obce, ktoré dostanú poslanci na preštudovanie
a prerokovávať sa budú na ďalšom zasadnutí.
K bodu č. 11
Dňa 20.1.2015 sa uskutočnilo miestne zisťovanie k odpredaju obecných pozemkov.
Žiadosti podali Eva Mináriková a Mgr. Jaroslav Uherčík, oba pozemky sú v hornej
časti obce. Stanovisko poslancov OZ je, aby pozemok E. Minárikovej bol odpredaný
a Mgr. J. Uherčíkovi daný do prenájmu.
Uznesenie č. 20
Žiadosť Evy Minárikovej na odkúpenie časti obecných pozemkov na parcele č. 570/1
a č. 131/1 v k.ú. Ducové trvalé trávnaté porasty. Poslanci OZ navrhujú, aby bola
zachovaná súbežná hranica a šírka prejazdu 6 m. Geodetické zameranie na vlastné
náklady vyhotoví kupujúci s tým, že obec musí byť prítomná na tomto zameriavaní.
OZ stanovilo cenu za odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9a
odst.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. vo výške 2,50 €/1 m2.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 1 poslanec
Uznesenie č. 21
Žiadosť Mgr. Jaroslava Uherčíka na odkúpenie 595 m2 pozemku nad kaplnkou,
ktorý je v susedstve ich pozemku. OZ nemá dôvod k odpredaju tohto pozemku. Ide
o pozemok v k.ú. Ducové – ostatné plochy. Ponúka Mgr. Uherčíkovi dlhodobý
prenájom na dobu 20 rokov bez stavebných úprav. Nájomca bude obci platiť daň
z pozemkov. V prípade súhlasu sa so žiadateľom vyhotoví nájomná zmluva.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 12
Poslanci OZ navrhujú preloženie transformátora pri ihrisku na iné vhodnejšie miesto,
nakoľko bráni bezpečnému prejazdu vozidiel. Túto žiadosť treba posunúť ZSE.
V jarných mesiacoch sa vykoná osadenie zvodidiel na novej ceste ku kaplnke.
Taktiež v tomto termíne sa uskutoční úprava dažďových vpustov po obci.
Pri rodinnom dome Ing. Minarecha bude osadené dopravné zrkadlo, aby bol
bezpečný prejazd ulicou od Ľ. Dojčána po Š. Ivanova.
Postupne sa budú vymieňať staré reproduktory verejného rozhlasu, nakoľko niektoré
sa neustále kazia.
Poslanci OZ sa zaoberali znečisťovaním odvodňovacieho kanála v hornej časti obce
a apelujú na občanov, aby tam nevhadzovali odpad. Tento kanál zabezpečuje obec
proti povodniam a nezodpovedný prístup niektorých ľudí nám môže v budúcnosti
spôsobiť pri nárazových dažďoch obrovské problémy. Nehovoriac o tom, že čistenie

kanála stojí značné finančné prostriedky. V obci je dostatok možností na likvidáciu
odpadu – či sú to zberné nádoby, alebo kontajnery na jarné a jesenné upratovanie.
Starostka obce navrhla poslancom, aby sa vybudovalo parkovisko pri KD v časti
vedľa kuchyne. Posunutím oplotenia do vnútra pozemku by vzniklo asi 6 parkovacích
miest.
Dňa 13.2.2015 o 17.00 hod sa uskutoční Detský maškarný ples v KD Ducové.
.
Overovatelia: Jaroslav Minárik
Richard Orviský
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 22.01.2015..

Mária Koláriková
starostka obce

