
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 konaného dňa 23.11. 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. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2012 

     5. Schválenie návrhu miestnych daní a poplatkov na r. 2012                
     6. Schválenie návrhu poplatku za komunálny odpar na r. 2012

7. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska obce Ducové
8. Plán rozvoja obce na rok 2012
9. Dodatok k zmluve o dodávke plynu a el.energie od 1.1.2012
10. Podujatie pre deti a občanov obce Mikulášske posedenie

     11. Diskusia
     12. Záver

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

Za: 4 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov
 
Uznesenie č. 45
OZ schvaľuje „Návrh rozpočtu na rok 2012“, ktorý bude v úradnej tabuli vyvesený na 
15 dní, t.j. do 10.12.2011 na pripomienkovanie občanov. 
Za: 4 poslanci                 proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 46
OZ schvaľuje  VZN č. 03/2011 „Miestne dane a poplatky na rok 2012“. 
Za: 4 poslanci                 proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 47
OZ schvaľuje VZN č. 02/2011 „Poplatky za komunálny odpad na rok 2012“.
Za: 4 poslanci                  proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 48
OZ prerokovalo a schválilo VZN č. 04/2011 „Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 
Ducové od 1.1.2012“.
Za: 4 poslanci                  proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov  
Všetky doklady schválené uzneseniami č. 45,46,47,48 sú prílohou tejto zápisnice, sú 
zverejnené  na  internetovej  stránke  obce,  vyvesené  v  úradnej  tabuli  obce  (od 
24.11.2011 do 10.12.2011)   a sú k nahliadnutiu na obecnom  úrade.



Uznesenie č. 49
Poslanci OZ prerokovali a navrhli plán rozvoja obce na rok 2012, a to: 

– dovybaviť kuchyňu v KD riadmi pre 100 osôb, zakúpiť väčšie hrnce
– zabudovať digestor
– zakúpiť nové stoly a dokúpiť stoličky do kultúrneho domu
– zmodernizovať  interiér KD - javisko a sála 
– vybetónovať plochu pred domom smútku
– vybudovať odvodnenie cez cestu pri Kotlárovi
– zakúpiť starší veľkoobjemový kontajner na odpad a vybudovať priestor  naň

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

Uznesenie č. 50
V súvislosti s uzatváraním nových dodatkov a zmlúv o dodávke plynu a elektrickej 
energie od 1.1.2012 sa poslanci  rozhodli  nemeniť  súčasných dodávateľov SPP a 
ZSE a podpísať nové dodatky.
Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov               zdržalo sa: 0 poslancov   

K bodu č. 10
Uznesenie č. 51
Mikulášske posedenie   sa  uskutoční  vo  štvrtok,  8.12.2011 o  17.00  hod v  KD.  V 
programe bude „Mikuláš“,  deti  do 15 rokov dostanú darček a bude pripravené aj 
občerstvenie.
Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                zdržalo sa: 0 poslancov 

K bodu č. 11
Uznesenie č. 52
Poslanci OZ boli oboznámení s „Kúpnou zmluvou“  na spätné  odkúpenie pozemkov 
od manželov Františka a Evy Ševčekovej (jedná sa o oplotené pozemky oproti p. 
Kubíčkovej) parc.č.331/54, 331/55 v k.ú. Ducové. Kúpna zmluva bude zverejnená po 
podpise oboma zúčastnenými stranami. 
Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                zdržalo sa: 0 poslancov

  
Overovatelia: Ing. Viliam Minarech                         

            Jaroslav Minárik

Zapísala: Alena Miklová 

Mária Koláriková
  starostka obce


