
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupite ľstva
 konaného d ňa 14. 12. 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 4
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. Schválenie rozpočtu na rok 2012 

     5. Podujatia na r. 2012                
     6. Rôzne - žiadosti

7. Diskusia
8. Záver

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

Za: 4 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov

 
Uznesenie č. 53
OZ schvaľuje „Rozpočet na rok 2012“, ktorý bude v úradnej tabuli vyvesený na 15
dní, t.j. do 30.12.2011. 

Za: 4 poslanci                 proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 54
OZ schvaľuje  plán podujatí v obci a harmonogram zasadnutí OZ na rok 2012, ktorý
je prílohou tejto zápisnice. 
Za: 4 poslanci                 proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu 7
Uznesenie č. 55
OZ schvaľuje Návrh na uzatvorenie novej zmluvy o spolupráci obce s firmou Zapa
beton Sk, s.r.o., Bratislava a finančnej spoluúčasti za predanú tonu výrobkov na účet
obce  zo štrkovne Ducové. 

Za: 4 poslanci                  proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov

Starostka obce informovala poslancov OZ o cenníku za vývoz a likvidáciu odpadu na
rok 2012, ktorý nám zaslala firma M.Pedersen, a.s., Piešťany. Dôjde k zvýšeniu cien,
ale obec nemá zatiaľ možnosť uzatvoriť zmluvu s inou spoločnosťou.

OZ berie na vedomie list p. Róberta Tamajku, v ktorom žiada o rezervovanie a predaj
stavebných  pozemkov  pre  budúce  generácie  občanov  obce  Ducové.   Každým
predajom pozemku sa bude OZ zaoberať individuálne.



Uznesenie č. 56
OZ  prerokovalo  a  neschválilo  žiadosť  p.  Róberta  Harského,  prevádzkovateľa
Pohostinstva Ducové, o zachovanie výherného automatu v pohostinstve od 1.1.2012.

Za: 1 poslanec                  proti: 2 poslanci               zdržalo sa: 1 poslanec  

Uznesenie č. 57
OZ schvaľuje, aby zimnú údržbu (odhŕňanie snehu) v našej obci vykonávala firma
Tibor Minárik, Moravany n/V tak, ako aj v minulom roku. 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov

Na  záver  starostka  obce  poďakovala  poslancom  OZ  za  ich  prácu  v  roku  2011,
aktívnu účasť na brigádach a príprave podujatí v obci.
  
Overovatelia: Ing. Milan Poláček                       

            Mgr. Lýdia Uherčíková

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, 15.12.2011.

Mária Koláriková
  starostka obce


