Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.3.2016 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 a schválenie VZN o povinnostiach majiteľov psov
4. Audit obce a výročná správa za rok 2015
5. Rozšírenie obecného vodovodu
6. Nákup osobného vozidla pre obec - schválenie
7. Rôzne: žiadosti od občanov a poslancov
8. Diskusia
9. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Drahovský Jozef a Orviský Richard, 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 začiatkom apríla budú v obci
pristavené veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie, zároveň sa uskutoční
zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Presný termín bude občanom včas
oznámený.
V mesiaci marec za pokračovalo s úpravou okolia cesty k cintorínu, v tejto činnosti sa
bude naďalej pokračovať aj na iných úsekoch v obci.
Starostka obce informovala poslancov OZ o podmienkach zberu odpadu v zmysle
nového zákona o odpadoch.
Uznesenie č. 60
Poslanci OZ schvaľujú, uzatvorenie zmluvy – Organizácia zodpovednosti výrobcov
na zber triedeného odpadu s firmou ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04
Bratislava od 1.7.2016.
Za. 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 3
Starostka obce predložila poslancom OZ na prejednanie VZN o povinnostiach
držania psov na území obce Ducové
Uznesenie č. 61
Poslanci OZ schvaľujú VZN 01/2016 o podmienkach držania psov na území obce
Ducové tak, ako bolo predložené v súlade s platnými právnymi predpismi. VZN je
prílohou tejto zápisnice.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
Starostka obce predložila poslancom OZ obce Ducové Správu nezávislého audítora
OZ obce Ducové o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a Správu o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. pre
OZ obce Ducové. Pri audite neboli zistené žiadne nedostatky a účtovná závierka je
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 62
Poslanci OZ obce Ducové berú na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu obce Ducové o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a Správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z.z. § 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteľstvo obce Ducové. Správy sú prílohou tejto
zápisnice a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 5
Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe rozšírenia obecného vodovodu
v obci. Poslanci OZ ukladajú starostke /prieskum trhu u dodávateľov na výkopové
práce a osadenie vodovodu. Týmto bodom sa budú zaoberať na ďalšom zasadnutí
OZ.
K bodu 6
Kúpa osobného motorového vozidla pre potreby obce Ducové,
Uznesenie č. 63
Poslanci OZ schvaľujú nákup osobného motorového vozidla pre potreby obce,
v celkovej výške 11090,00 eur. Obstaranie osobného auta je v súlade s § 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 7
A. Miklová predložila poslancom čerpanie rozpočtu a stav finančných prostriedkov
obce k 17.3.20163. Príjmy rozpočtu sú vo výške 43 809,73 € a výdavky 35 567,03 €.
Obec má finančné prostriedky na účtoch v banke a v pokladni v celkovej výške
112 881,27 €.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.
Mária Koláriková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Drahovský
Richard Orviský
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 17.03.2016.

