Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 9.11.2017 o 18.00 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, Štefan Ivanov, Minárik
Jaroslav, Ing. PhDr. Veronika Opáleková
Ospravedlnený: Hlísta Jozef
Program :
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Podanie projektu z Programu rozvoja vidieka SR – obnova kultúrneho domu
3. Rôzne
4. Diskusia
5. 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 zapisovateľa Richarda Orviského, za overovateľov Minárik
Jaroslav a Orviský Richard, 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
Podanie projektu z Programu rozvoja vidieka SR – obnova kultúrneho domu
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti - podanie
projektu pre poskytnutie finančnej pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
rekonštrukciu kultúrneho domu. Žiadosť sa podáva do konca novembra. Poslanci OZ
po prerokovaní schvaľujú realizačný projekt, vypracovanie a podanie žiadosti
,,Rekonštrukcia kultúrneho domu Ducové“
Uznesenie č. 147
Poslanci OZ schvaľujú realizačný projekt, vypracovanie a podanie žiadosti
o poskytnutie nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 20142020 k projektu ,,Rekonštrukcia kultúrneho domu Ducové“ v termíne do 30. novembra
2017.
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č.3
Rôzne
- Oprava miestnej komunikácie do hornej časti obce – apríl 2018 / oprava
odvodňovacie kanála a žľabu dažďového odvodnenia.
- Vyzvať vlastníkov pozemkov na orez stromov v hornej časti obce z dôvodu
bezpečnosti a ochrane majetku.
- Žiadosť na ZSE, zakabelizovanie vedenia na stĺpoch elektrického vedenia
v hornej časti obce z dôvodu častých opráv.
- Osadenie zvodidiel pri kaplnke v hornej časti obce z dôvodu bezpečnosti.
- Zimná údržba – cenové ponuky.
K bodu č. 4
Diskusia
- Parkovanie aut na miestnych komunikáciach – upozorniť občanov s blížiacim
sa zimným obdobím, aby občania svoje autá parkovali vo dvoroch mimo miestnej
komunikácie z dôvodu prejazdu techniky pre vykonávanie zimnej údržby.
K bodu č. 5
Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapísal: Orviský Richard
Zápisnicu overili:
Orviský Richard
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Minárik Jaroslav
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Mária Koláriková
starostka obce

