Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.10.2017 o 19.00 hod.
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.
Prítomní: Mária Koláriková, Jozef Drahovský, Richard Orviský, Hlísta Jozef, Štefan
Ivanov, Ing. PhDr. Veronika Opáleková
Ospravedlnený: Minárik Jaroslav
Program :
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Prerokovanie – otvorenie potravín v obci
3. Výstavba nájomných bytov
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní
4 poslanci a OZ je uznášania schopné. Navrhla schváliť program zasadnutia tak, ako
bol zverejnený. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka
dala o návrhu hlasovať:
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený.
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú a za overovateľov Drahovský
Jozef a Ivanov Štefan, následne dala o návrhu hlasovať:
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý.
K bodu č. 2
Prerokovanie – otvorenie potravín v obci
Starostka obce prerokovala s poslancami OZ možnosti pre otvorenie potravín v obci.
Oznam pre občanov bol v termíne od 27.9.2017 do 5.10.2017 vyvesený na ÚT
a stránke obce, kto má záujem zriadiť si potraviny v domácich priestoroch a bližšie
informácie budú poskytnuté na obecnom úrade v Ducovom. Nakoľko sa nikto
neprihlásil, poslanci OZ sa budú zaoberať na základe požiadaviek občanov.
K bodu č.3
Výstavby nájomných bytov
Starostka obce prerokovala s poslancami OZ výstavbu nájomných bytov v obci.
Výstavba bytového domu bude na parcele č. 5 o výmere 1686 m², zapísaná na LV č.
453, k.ú Ducové. Po prieskume záväzných žiadostí o pridelenie nájomných bytov sa
OZ rozhodlo pre výstavbu 12- bytovky a vybudovanie infraštruktúry.
Poslanci OZ prerokovali viacero možností financovania danej bytovky z dôvodu
výstavby a úveru na výstavbu.

K bodu č. 4
Rôzne
Starostka obce prerokovala s poslancami opravu cesty okolo pivníc/ jedná sa opravu
dažďového odvodnenia cesty a opravu krajnice ktorá sa zosúva.
Posedenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 27.10.2017
o 16,00 hod. vystúpia deti z materskej školy.
Pre deti Tekvicový večierok 28.10.2017 o 18,00 hod. v kultúrnom dome.
K bodu č. 5
Diskusia
Starostka obce informovala poslancov OZ o ukončení prác na výmene strešnej krytiny
na budove kultúrneho domu a súbežne sa inštaluje bleskozvod na budove.
K bodu č. 6
Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapísal: Šimonová Marcela
Zápisnicu overili:
Ivanov Štefan
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Mária Koláriková
starostka obce

