Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.4.2016 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 5
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. Prejednanie – nákup techniky na kosenie
4. Rozšírenie vodovodu na cintorín
5. Žiadosti občanov – Richard Komadel
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Hlísta Jozef a Minárik Jaroslav, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 2
Starostka obce informovala poslancov OZ, že 16.4.2016 bude v obci zber
elektroodpadu.
V zmysle zákona o archivácii nás požiadal štátny archív Trnava o archiváciu
dokladov obce. Uloženie dokladov do štátneho archívu by sa malo uskutočniť
v tomto roku.
Poslanci OZ prejednávali rozšírenie a zdvihnutie betónovej plochy na ihrisku, aby sa
dala využívať na viaceré športové aktivity. Požiadali starostku obce o prieskum trhu,
možných dodávateľov a zistenie vhodných riešení, ako tieto práce uskutočniť.
Starostka obce predložila predbežné plány na postavenie bytovky v obci. Poslanci
požiadali starostku obce o zistenie vlastníckych vzťahov na miestach, kde by bytovka
mohla byť postavená. Zároveň požiadali o sprostredkovanie stretnutia s niektorou
obcou, ktorá už podobnú bytovku postavenú má, aby sa zistilo, ktorá varianta
spojená so stavbou a užívaním by bola pre obec najvýhodnejšia.
K bodu č. 3
Poslanci OZ prejednali nákup výkonnejšej techniky na kosenie, nakoľko je v obci
väčšie množstvo trávnatých plôch a ich kosenie malou kosačkou a krovinorezmi je
neefektívne.
Uznesenie č. 64
Poslanci OZ schvaľujú nákup kosačky AJ92-16B 2V Starjet Challenger od firmy
Domoss Piešťany v sume 2700,00€ s DPH. Zodpovedné osoby za kosačku budú R.
Orviský a J. Drahovský.
Za. 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
Poslanci OZ sa zaoberali rozšírením obecného vodovodu na miestny cintorín.
Vzhľadom k tomu, že ide o náročný terén, je potrebné zistiť u viacerých dodávateľov,
za akých najvýhodnejších podmienok by sa táto akcia realizovala.
K bodu č. 5
Manželia Richard a Jana Komadeloví poslali opätovnú žiadosť k zámeru výstavby
rodinného v záhrade rodičov, kde je potrebné vybudovať cestu od Š. Ivanova.
OZ túto žiadosť prejednalo a trvá na výsledku rokovania z 21.10.2015, kde rozhodlo,
že každý vlastník pozemku musí vypustiť na cestu 9 m a odpredať takto celý
vypustený pozemok obci za symbolickú sumu 1,- €. Obec by znášala ostatné
náklady – geodetické zameranie, elektrika, voda. S iným finančným riešením obec
preto nemôže súhlasiť. Súkromné dohody medzi vlastníkmi nebudú predmetom
jednania OZ.
K bodu č. 6
Poslanci OZ požiadali starostku obce o vyzvanie občanov na odstránenie rôznych
kamenných zábran na chodníkoch pred rodinnými domami, nakoľko za zníženej
viditeľnosti môžu byť rizikom úrazov.
Ďalej požiadali o kontrolu dopravných značiek v obci, ich správnu výšku a miesta
umiestnenia, v prípade potreby zjednať nápravu.
Poslanci OZ žiadajú písomne upozorniť majiteľov psov, ktorí napriek vydanému
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o podmienkach držanie psov na území
obce Ducové, toto nariadenie naďalej nedodržiavajú, že pri opakovanom zistení jeho
porušovania im bude uložená pokuta.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že v najbližších dňoch sa bude pri
kultúrnom dome sa bude osádzať nová vstupná brána.
Najbližšie akcie v obci:
- stavanie mája sa uskutoční 30.4.2016 o 17.00 hod pri kultúrnom dome,
- deň matiek sa uskutoční 8.5.2016 o 15.30 hod v kultúrnom dome.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.

Mária Koláriková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Hlísta
Jaroslav Minárik
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 14.04.2016.

