
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 konaného dňa 25.4.2012 o 18.00 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 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné.

Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
          2. Kontrola plnenia uznesení OZ

                     3. Správa o činnosti OcÚ Ducové
          4. Vysporiadanie pozemkov pod cintorínom

5. Obnova katastrálneho operátu - ukončenie
6. Rôzne               

     7. Diskusia
8. Záver

                  
Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú  ho. 

Za: 5 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 3
Starostka informovala poslancov o uzatvorení pracovných zmlúv na 6 mesiacov s 2 
zamestnancami, kde nám ÚPSVaR bude refundovať 95 % mzdových nákladov. Títo 
zamestnanci sú podľa zákona  prijatí na protipovodňové práce, čo je podmienkou 
refundácie.
Zakúpilo sa dopravné zrkadlo, ktoré bude umiestnené v zákrute pri kaplnke.

K bodu 4 a 5
Pri zameriavaní pozemkov v roku 2011 boli zistení viacerí vlastníci pozemkov pod 
cintorínom. Obnova katastrálneho operátu by mala byť ukončená do konca júna 2012 
a nová elektronická mapa s novými číslami pozemkov bude dostupná od júla 2012.
Po  tomto  termíne  obec  vyzve  všetkých  vlastníkov  pozemkov  pod  cintorínom  na 
riešenie situácie.

K bodu 6
Pri ihrisku bude vybudovaná nová dažďová vpusť, nakoľko po dažďoch je tam zalia- 
ta cesta. V najbližšom období sa budú po obci opravovať výtlky.
V obci budú umiestnené informačné tabule k cintorínu. V priebehu mesiaca máj sa 
bude  upravovať  verejné  priestranstvo  –  odstránenie  časti  živého  plota,  ktorý 
znemožňuje bezpečný výhľad na cestu, úprava detského ihriska a ostatných plôch.
V obci sa dobuduje miestny rozhlas, v novom obvode a vymenia sa pokazené ampli- 
óny.
Uskutoční sa oprava bránky ku kultúrnemu domu, nakoľko je v havarijnom stave.
V najbližšom období sa začne s rozšírením vodovodu smerom k  RD.   
Uznesenie č. 64
Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie motorovej píly pre obec.
Za: 5 poslanci                      proti: 0 poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov  



Dňa 30. 4. 2012 o 18.00 hod. sa uskutoční stavanie mája pri kultúrnom dome.
V nedeľu, 13. 5. 2012 o 15.00 hod. sa bude konať v kultúrnom dome slávnosť
Dňa matiek.

Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť na rokovaní.
  
Overovatelia: Jozef Hlísta

 Mgr. Lýdia Uherčíková

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, 25. 4. 2012.

Mária Koláriková
  starostka obce


