Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom,
konaného dňa 21.04.2015 o 19.00 hod.
Prítomní: Mária Koláriková, starostka obce
Poslanci: Jaroslav Minárik, Jozef Drahovský, Štefan Ivanov, Richard Orviský
Neprítomní poslanci: 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 4 poslanci, teda v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení
je uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov
a zapisovateľa zápisnice
2. Projekty – Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
3. Diskusia
4. Záver

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

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Činnosť obce
Starostka obce informovala poslancov OZ obce Ducové o možnosti čerpania
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Jedná sa o dva
projekty:
1. Rekonštrukcia kultúrneho domu
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priestranstvo so zeleňou.
Na oba projekty bude vypracovaná Zmluva o dielo na zhotovenie projektov
spoločnosťou Prvá Európska Konzultačná spoločnosť spol. s r. o..
Uznesenie č. 28
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú vyhotovenie Zmluvy o dielo na zhotovenie
projektov: Rekonštrukcia kultúrneho domu a Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a priestranstvo so zeleňou. Cena za každé dielo vo výške 300,00 eur, celkovo spolu
vo výške 600,00 eur / slovom šesťsto eur/.
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka obce informovala o rekonštrukcii kotolne v materskej škole, projektová
dokumentácia sa bude pripravovať na možnosť podania pre danú výzvu.

Uznesenie č. 29
Starostka obce v súlade s § 9 ods. 9 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov- prieskum
trhu na obstaranie zákazky: Vyčistenie a obnova dažďových odvodnení obce.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 3
Diskusia
V diskusii poslanci OZ prerokovali a navrhujú nájsť vhodné riešenie pre možnosť
postavenia bytovky. Bližšie s týmto návrhom sa budú zaoberať na najbližšom
zasadnutí OZ.
K bodu 4
Záver
Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie OZ vyhlásila za ukončené.
Overovatelia: Drahovský Jozef
Orviský Richard

Zapísala: Miklová Alena
V Ducovom, dňa 27.04.2015

Mária Koláriková
starostka obce

