
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 21.11.2012 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 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. Návrh VZN Obce Ducové o miestnych daniach na rok 2013 
                     3. Návrh VZN Obce Ducové o miestnom poplatku za komunálny odpad 
      a drobné stavebné odpady na rok 2013 
                     4. Návrh rozpočtu na roky 2013,2014,2015 
                     5. Miestne poplatky na rok 2013 

6. Rôzne  - žiadosti, informácie o činnosti obce, podujatie pre deti -             
    Mikuláš 

                     7. Diskusia 
                     8. Záver                  

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

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

 
Uznesenie č. 75 
VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a poplatkoch zostáva bez zmeny v platnosti aj 
na rok 2013. 

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

 
 
Uznesenie č. 76 
VZN č. 02/2011 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady zostáva bez zmeny v platnosti aj na rok 2013. 

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

 
Uznesenie č. 77 
Poslanci OZ prerokovali návrh rozpočtu na roky 2013,2014,2015, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice a bude vyvesený 15 dní v úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. 

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

 
Uznesenie č. 78 
Poslanci OZ schválili odmeny na návrh starostky pre  poslancov OZ v celkovej výške 
740,00 € za plnenie úloh pri mimoriadnej situácii a pri príprave a organizovaní 
podujatí v obci za obdobie 2011 a 2012. 

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

 
 
 
 



Uznesenie č. 79 
Týmto uznesením sa ruší Uznesenie č. 67/2012 zo dňa 28.06.2012. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce Ducové, vedené na LV 
č. 453 v k.ú. Ducové pre p. Evu Minárikovú, rod. Hrnčiarovú, bytom Piešťanská 
371/78, 922 21 Moravany nad Váhom, podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Z.z. Ide o tieto parcely vytvorené geometrickým plánom č. 24/2012: parc. 
č.570/2 druh pozemku zastavané plochy, parcela registra “C“ o výmere 49 m2, parc. 
č.570/3 druh pozemku zastavané plochy, parcela registra „C“ o výmere 60 m2, parc. 
č. 10131/3 druh pozemku zastavané plochy, parcela registra „C“ o výmere 15 m2, 
parc. č. 10131/4 druh pozemku zastavané plochy, parcela registra „C“ o výmere 39 
m2. Cena za 1 m2 je stanovená 2,50 €. V zmysle tohto uznesenia sa vyhotoví 
kúpnopredajná zmluva. 

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

 
K bodu 6 
Uznesenie č. 80 
Podujatie pre deti – Mikuláš sa uskutoční dňa 4.12.2012 o 17.00 hod. v kultúrnom 
dome Ducové. V programe bude „Mikuláš“, deti do 15 rokov dostanú darček a bude 
pripravené občerstvenie. 

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

 
Uznesenie č. 81 
Poslanci OZ schválili, aby zimnú údržbu v obci prevádzal T. Minárik. 

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

  
Uznesenie č. 82 
Poslanci OZ schválili prípravné práce na vybudovaní cesty v novom stavebnom 
obvode. Tento rok sa urobí skryvka a štrkovanie. Ďalšie práce sa budú realizovať 
v roku 2013. 

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

          
   
Overovatelia: Ing. Viliam Minarech 
   Jaroslav Minárik  
 

 

Zapísala: Alena Miklová 
 

V Ducovom, 22.11.2012. 
 

 

       Mária Koláriková 

         starostka obce 
 

        


