Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 4.5.2016 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 3
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. Vyjadrenie k bytovke
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Hlísta Jozef a Drahovský Jozef, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 3 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 2
Starostka obce informovala poslancov OZ, že od 1.7.2016 v zmysle zákona č.
79/2015 Z.z. sa menia podmienky zberu drobného stavebného odpadu v obci,
k čomu bude vypracovaný dodatok k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento dodatok bude prejednaný na
najbližšom zasadnutí OZ.
Starostka obce informovala poslancov OZ o ukončení rekonštrukcie kotolne MŠ
v hodnote 32 306,58 €, z čoho obec zaplatí 5% spoluúčasť, čo je 1 615,33 €
a zvyšok preplatí Envirofond.
A. Miklová informovala poslancov o plnení rozpočtu k 30.4.2016. Celkové príjmy sú
88 992,03 €, výdavky 64 216,19 €, rozpočtový zisk predstavuje 24 775,84 €. Stav
finančných prostriedkov na účtoch v banke a v hotovosti je 117 183,16 €. Výber
miestnych daní a poplatkov od fyzických osôb je už na úrovni 55 %. Zhoršila sa
disciplína pri platení za odber vody z obecného vodovodu, kde je ešte nezaplatených
23 % platieb za rok 2015. Títo občania boli písomne vyzvaní k zaplateniu dlžných
súm.
K bodu č. 3
Poslanci OZ prerokovali zámer výstavby obecnej bytovky. Výber miesta na výstavbu
bol z viacerých lokalít. Nakoľko však na všetkých sú nevysporiadané majetkové
vzťahy, najvhodnejším miestom na výstavbu bytovky je záhrada MŠ. Do
nasledujúceho zasadnutia OZ starostka obce dá vypracovať predbežnú štúdiu na
osadenie bytovky, parkovacie miesta, žumpu, príjazdovej cesty.
Uznesenie č. 65
Poslanci OZ schvaľujú výstavbu obecnej bytovky s 12 bytmi v záhrade MŠ.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 4
Uznesenie č. 66
Poslanci OZ schvaľujú nákup deflektora a mulčovacieho klinu k traktorovej kosačke.
Za. 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Poslanci OZ sa zaoberali úpravami na ihrisku. Sú poškodené dvere na kabínach,
detské ihrisko nie je chránené pred nadmerným slnečným žiarením.
Uznesenie č. 67
Poslanci OZ schvaľujú opravu dverí na kabínach a zakúpenie 5 ks okrasných drevín
Catalpa, ktoré budú vysadené pri detskom ihrisku.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Poslanci OZ sa zaoberali nákupom tovarov a služieb pre obec a chcú sa zúčastňovať
na rozhodovaní o ich výške a potrebe.
Uznesenie č. 68
Poslanci OZ schvaľujú, aby všetky nákupy tovarov a služieb pre potreby obce, okrem
kancelárskych, čistiacich potrieb, PHM a periodických mesačných faktúr, boli od
4.5.2016 odsúhlasené a podpísané nadpolovičnou väčšinou poslancov OZ.
Za: 3 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 5
Poslanci OZ navrhujú, aby sa vybudovala vodovodná prípojka do Požiarnej zbrojnice
a upravili sa zvody zo strechy MŠ na odvod dažďovej vody do kanála.
Požiadali starostku obce o zabezpečenie cenových ponúk na vybudovanie chodníka
vedľa ihriska.
Ďalej požiadali starostku obce o dohodu so Správou a údržbou ciest o náteroch
zábradlí pri hlavnej ceste s prípadnou spoluúčasťou obce.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.

Mária Koláriková
starostka obce
Overovatelia: Jozef Hlísta
Jozef Drahovský
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 04.05.2016.

