
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 konaného dňa 8. 9. 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  
          2. Kontrola plnenia uznesení OZ

                     3. Správa o činnosti OcÚ Ducové
          4. Správa auditora za rok 2010

     5. Občania – žiadosť o odkúpenie stodoly E. Mináriková Moravany n/V 
     6. Prejednanie  investícií – vybudovanie komunikácie v stavebnom     

    obvode IBV od Hubinského II
          7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

     8. Podujatie pre deti – Rozlúčka s letom
     9. Rôzne
   10. Diskusia
   11. Záver

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

Za: 4 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov
 
K bodu 3
Starostka informovala poslancov o príprave MŠ na nový školský rok, kde sa opravili 
WC, vymenila sa v nich podlaha, vymaľovali sa, taktiež sklady v MŠ.

K bodu 4
Uznesenie č. 36
Poslanci OZ boli oboznámení so správou auditora za rok 2010. Po zmene zákona 
môže byť  hodnotenie auditora až do konca nasledujúceho kalendárneho roku po 
roku  hodnotenom.  Správa  je  prílohou  zápisnice.  Poslanci  berú  túto  správu  na 
vedomie.
Za: 4 poslanci                     proti: 0 poslancov                   zdržal sa: 0 poslancov   
 
K bodu 5
Eva  Mináriková,  r.  Hrnčiarová,  doručila  na  OÚ  žiadosť  o  odkúpenie  stodoly  a 
pozemku v hornej časti obce – vedľa rod. domu ing. Koroša (predtým Dobál). OZ 
rozhodlo o vyžiadaní si geometrického plánu a dokladoch o vlastníckych právach k 
predmetným nehnuteľnostiam žiadateľky, ktoré ona doložila. Nakoľko sa v súčasnosti 
robí  v  obci  geometrické  meranie,  budú  poslanci  o  tejto  záležitosti  jednať  až  po 
zameraní predmetného pozemku a vytýčení hraníc aj susedných pozemkov v teréne.

K bodu 6
Komunikácia na IBV II je po čiastočnej úprave, v ktorej sa bude pokračovať zatiaľ iba 
štrkovaním, nakoľko tam stále prebieha výstavba, prechádzajú tadiaľ nákladné autá 
a ťažké stroje. V budúcnosti sa pristúpi riešeniu tejto komunikácie formou verejného 
obstarávania. 



K bodu 7
Uznesenie č. 37
OZ  schvaľuje  „Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  obce“  v  zmysle 
zákona 138/1991 Zb.z. 
Za: 4 poslanci                  proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
 
K bodu 8
Poslanci  OZ  rozhodli,  že  podujatie  pre  deti  Rozlúčka  s  letom  bude  spojená  s 
vyrezávaním tekvíc a uskutoční sa v mesiaci október.

K bodu 9
Pri súčasnom zameriavaní pozemkov sa zistilo, že čierna skládka za našou obcou  je 
na  pozemku  súkromného  vlastníka,  ktorého  obec  vyzve  k  jej  odstráneniu  a 
zabezpečeniu pozemku proti vnikaniu cudzích osôb a vytváraniu nelegálnej skládky v 
budúcnosti.
Na žiadosť  občanov sa odhradí  detské ihrisko  od cesty pletivom,  aby sa zvýšila 
bezpečnosť hrajúcich sa detí.
Obec požiadala o zachádzanie autobusových spojov s príchodom o 13.40 a 15.10 
hod. cez obec, aby žiaci mohli vystupovať pri MŠ. SAD bude o žiadosti rokovať pri 
zostavovaní nového  cestovného poriadku od decembra 2011.
V týchto mesiacoch sa začne budovať autobusová čakáreň v parčíku pri MŠ, nakoľko 
tu deti nastupujú na ranný autobus do školy.
Množia sa  sťažnosti  občanov na znečisťovanie ovzdušia  zapáchajúcim dymom z 
pálenia buriny a iných rastlinných zvyškov zo záhrad. Obecné zastupiteľstvo preto 
rozhodlo, že tým občanom, ktorí budú páliť trávu, burinu, rôzne vňate a iné rastlinné 
zvyšky pri čistení a kosení záhrad, bude udelené pokuta. 

 
Overovatelia: Ing. Viliam Minarech                         

            Jaroslav Minárik

Zapísala: Alena Miklová 

Starostka obce: Mária Koláriková


