
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 konaného dňa 12. 10. 2011 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. Prerokovanie rozpočtu na rok 2012 - návrh

     5. Prerokovanie miestnych daní a poplatkov na r. 2012 - návrh               
     6. Informácie o obnove katastrálneho operátu v obci

          7. Podujatia pre občanov
     8. Diskusia
     9. Záver

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

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

K bodu 4
Poslanci  OZ  boli  oboznámení  s  plnením  rozpočtu  k  30.9.2011.  Do  ďalšieho 
zasadnutia si pripravia návrhy na rozpočet na rok 2012.
 
K bodu 5
Poslanci prerokovali miestne dane a poplatky na rok 2012 podľa analýzy dopadov na 
rozpočty rokov 2010 a 2011. „Návrh miestnych daní a poplatkov na rok 2012“ je 
prílohou  tejto  zápisnice.  Bude  vyvesený  v  úradnej  tabuli  na  pripomienkovanie 
občanov do 2.11.2011.

Uznesenie č. 40
OZ schvaľuje poplatky za hrobové miesta od roku 2012 takto: 
Poplatky sa budú platiť v 5-ročných intervaloch (doteraz to bolo na 10 rokov). 
Poplatok za jednohrob na 1 rok bude 2,- €, t.j. na 5 rokov 10,- €.
Poplatok za dvojhrob na 1 rok bude 4,- €, t.j. na 5 rokov 20,- € .
Tieto  poplatky  sa  budú  vyberať  pri  platení  miestnych  daní  a  poplatkov.  Väčšina 
poplatkov je zaplatená do konca roku 2011. Tie poplatky, ktorým sa neskončí v roku 
2011  desaťročné  obdobie,  sa  prepočítajú  pomernou  časťou  od  roku  2012  podľa 
novej  výšky  poplatkov.  Nová  výška  poplatkov  bola  vypočítaná  podľa  skutočných 
nákladov na údržbu cintorína, domu smútku, vývoz kontajnerov. 
Za: 5 poslancov                 proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 6
Starostka  obce  informovala  poslancov  o  priebehu  prác   súvisiacich  s  obnovou 
katastrálneho operátu, ktorý by mal byť ukončený v máji 2012. V priebehu mesiaca 
november 2011 sa uskutoční námietkové konanie v kultúrnom dome Ducové, o čom 
budú občania vopred informovaní.  



K bodu 7
Uznesenie č. 41
Dňa 22.10.2011 o 15.00 hod sa v kultúrnom dome Ducové uskutoční „Posedenie pre 
dôchodcov“ s občerstvením, na ktorom  v programe vystúpia deti z MŠ a harmonikár.
Za: 5 poslancov                    proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov

Podujatie pre deti, „Tekvicové šantenie“, spojené s vyrezávaním tekvíc sa uskutoční 
28.10.2011 o 17.00 hod v kultúrnom dome Ducové.

K bodu 8
Uznesenie č. 42
Poslanci OZ rozhodli o odstránení výherného automatu v pohostinstve výpoveďou k 
31.12.2011.
Za: 5 poslancov                     proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov  

Uznesenie č. 43
Poslanci  OZ  schválili  vybudovanie  autobusovej  čakárne  v  parčíku  pri  materskej 
škole.  Nakoľko  od  decembra  by  mali  do  obce  zachádzať  ďalšie  autobusy  so 
školákmi, čakáreň treba vybudovať do tohto termínu. 
Za: 5 poslancov                      proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 44
Poslanci OZ schválili opravu strechy nad vchodom do materskej školy, kde zateká.
Za: 5 poslancov                       proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov   

Na žiadosť obce odstráni majiteľ pozemku čiernu skládku za obcou do konca októbra 
2011 a svoj pozemok si zabezpečí proti vstupu cudzích osôb.

 
Overovatelia: Ing. Viliam Minarech                         

            Jaroslav Minárik

Zapísala: Alena Miklová 

Starostka obce: Mária Koláriková


