
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupite ľstva 
 konaného d ňa 26. 1. 2011 

 

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   
           2. Kontrola plnenia uznesení OZ 
                     3. Správa o činnosti OcÚ Ducové 
          4. Schválenie rozpočtu za rok 2010 
     5. Záverečný účet obce za rok 2010                 
     6. Návrh rozpočtu na rok 2011 
     7. Zloženie komisií – členovia komisií 
8. Informácie o prerokovanom návrhu - „Otvárka, príprava a dobý-          vanie 
výhradného ložiska dolomitov v dobývacom priestore Hubina v  k.ú. Hubina a v k.ú. 
Ducové v Považskom Inovce – zmena č. 1“ 
9. Podujatia pre rok 2011 

 10. Interpelácie poslancov 
11. Diskusia 

12. Záver 
                   
Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú  ho. 
Za: 5 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
 

Uznesenie č. 15 
Starostka informovala poslancov o užívaní obecných pozemkov súkromnými osoba- 
mi. Tieto budú platiť na základe nájomnej zmluvy daň z nehnuteľností. 
Za: 5 poslancov                     proti: 0 poslancov                    zdržal sa: 0 poslancov 
 

Uznesenie č. 16 
OZ schválilo Záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad. (príloha zápisnice) 
Za: 5 poslancov                  proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov  
  
Uznesenie č. 17 
OZ schválilo plnenie rozpočtu za rok 2010. (príloha zápisnice) 
Za: 5 poslancov                   proti: 0 poslancov                  zdržalo sa: 0 poslancov   
   
Uznesenie č. 18 
OZ sa rozhodlo prerokovať „Otvárku“ podľa bodu 8 na verejnom zhromaždení 
občanov. 
Za: 5 poslancov                       proti: 0 poslancov                   zdržal sa: 0 poslancov 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 19 



OZ rešpektuje rozhodnutie cirkvi o tom, že si ponechá majetok Kostolca vo svojom 
vlastníctve. 
Za: 5 poslancov                     proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
  
Uznesenie č. 20 
OZ za opätovne zaoberalo výherným automatom v miestnom Pohostinstve a 
rozhodlo sa ho do konca roka 2011 ponechať.  
Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 1 poslanci 
  
Uznesenie č. 21 
Predsedovia komisií predložili návrh členov jednotlivých komisií a schvaľujú ho. 
(príloha zápisnice) 
Za: 5 poslancov                    proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
 

K bodu 9 
Poslanci OZ sa dohodli na harmonograme zasadnutí OZ a pláne podujatí v roku 
2011. (príloha zápisnice) Vyhradzujú si však právo na zmeny v odôvodnených 
prípadoch. 
 
 
 

Overovatelia: Jozef Hlísta                          
             Ing. Viliam Minarech 
 
 
 

Zapísala: Alena Miklová  
 
 
 
 
 
 

       Starostka obce: Mária Koláriková 


