
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 24.04.2013 o 17.00 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 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
           2. Prerokovanie územného plánu obce 
  3. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce 
                     4. Príprava podujatí  
  5. Rôzne        

6. Diskusia 
                     7. Záver                  

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a overovateľmi 
zápisnice Jaroslav Minárik a ing. Viliam Minarech a schvaľujú  ho. 

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

 
Uznesenie č. 103 
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrh na zmenu územného plánu obce, 
ktorý súvisí s budovaním prístupovej cesty cez ihrisko k záhradám občanov. Poslanci 
prerokovali výstavbu nového multifunkčného ihriska a vytvorenie nového stavebného 
obvodu. Tento návrh bude predložený občanom na verejnom zhromaždení na 
pripomienkovanie. Poslanci tento návrh schválili. 

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

 
Uznesenie č. 104 
Poslanci OZ navrhli zvolať verejné zhromaždenie občanov na 10.05.2013 o 18.30 
hod. Program zhromaždenia: Prerokovanie zmeny územného plánu obce v časti 
ihrisko, návrhy a pripomienky občanov, diskusia. 

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

 
K bodu 4 
Uznesenie č. 105 
Dňa 30.4.2013 o 18.00 hod. bude pri kultúrnom dome stavanie mája spojené 
s občerstvením. 
Dňa 12.5.2013 o 15.00 hod bude v kultúrnom dome oslava Dňa matiek, kde vystúpia 
deti z MŠ. 
Obe tieto akcie poslanci schválili.  

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

 
K bodu 5 
Uznesenie č. 106 
P. Rudolf Samuhel požiadal obec o odpredaj časti obecného pozemku po kanál 
v hornej časti obce, ako vstup na pozemok (Samuhelovcov)parc. č. 528 za účelom 
výstavby rodinného domu. Poslanci so žiadosťou súhlasia, ale najskôr si žiadateľ 
musí dať na vlastné náklady vypracovať geodetické zameranie, ktoré predloží obci.  



Po zameraní a určení skutočnej výmery požadovanej časti obecného pozemku sa 
budú poslanci žiadosťou zaoberať na ďalšom zasadnutí. 

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

 
Uznesenie č. 107 
Starostka obce informovala poslancov o oprave najväčších výtlkov v obci. Poslanci 
odsúhlasili úhradu nákladov vo výške cca 1750,- €. 

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

 
Uznesenie č. 108 
Spoločnosť Synot tip Poprad požiadala obec o prevádzkovanie stávkovej kancelárie 
v miestnom pohostinstve. Poslanci OZ žiadosť schválili s tým, že zmluva bude 
uzatvorená so súčasným prevádzkovateľom pohostinstva – Radoslavou Orviskou.  

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

  
K bodu 6 
Dňa 27.4.2013 sa v obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. 
Občania môžu tento odpad priniesť v čase od 8.00 do 11.00 hod pred požiarnu 
zbrojnicu v sobotu, 27.4.2013. 
9.5.2013 bude v obci pristavený veľký kontajner na odpad. Odvoz kontajnera bude 
10.5.2013.  
V priebehu mesiaca máj sa bude čistiť kanál smerom k lesíku ako opatrenie proti 
povodniam. 
 
 
 
Overovatelia:  Jaroslav Minárik 
    Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 25.04.2013              
 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


