
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 10.12.2014 o 17.00 hod. 

 
 
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny  
Overovatelia: Jozef  Drahovský, Richard  Orviský  
Zapisovateľ: Alena Miklová  
 
 
Program :    1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Činnosť obce    
  3. Schválenie  rozpočtu na rok 2015 - 2017          

4. Schválenie VZN obce – miestne dane a poplatky 
5. Schválenie VZN obce – poplatok za komunálny a drobný stavebný    
odpad 

  6. Rôzne  - žiadosti od občanov, informácie o činnosti obce  
  7. Diskusia        

8. Záver 
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
 Predsedajúca starostka Mária Koláriková privítala poslancov 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 v znení neskorších predpisov  je uznášania schopné.   
                  

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného 
rokovania,  overovateľmi zápisnice Jozef Drahovský a Richard Orviský, 
zapisovateľkou Alena Miklová a schvaľujú  ho. 
 
Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 

 
2. Činnosť obce 
Starostka obce oboznámila poslancov s novým Štatútom obce a Rokovacím 
poriadkom na volebné obdobie r. 2015 - 2018, ku ktorému sa poslanci vyjadria po 
preštudovaní na najbližšom zasadnutí OZ.  
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií OZ  p. 
starostka ich v nezmenenom znení predložil ako návrh pre terajšie funkčné obdobie. 
Zásady sú prílohou zápisnice č. 1. 
Starostka obce predložila návrh  na zástupcu starostu obce Jaroslava Minárika.  
 
 
Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo Ducovom  po prerokovaní 
 



- s c h v a ľ u j e – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na 
volebné obdobie 2015-2018 
 

Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
 
Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní   
 
s c h v a ľ u j e  – Jaroslava Minárik za zástupcu starostky vo volebnom období 2015-
2018. 
 

Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
3. Schválenie rozpočtu na rok 2015-2017 
 
Poslanci OZ prerokovali  rozpočet na roky 2015,2016,2017, ktorý je prílohou č. 2 
zápisnice. Bude v úradnej tabuli obce vyvesený 15 dní. 
 
Uznesenie č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní  
 
s c h v a ľ u j e – rozpočet obce Ducové na rok 2015-2017.  
 

Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
 
 
4. Schválenie VZN – miestne dane a poplatky 
Poslanci OZ prerokovali VZN obce Ducové č. 02/2014 o miestnych daniach  na rok 
2015. 
Miestne dane a miestne poplatky sa zvyšovať nebudú a zostávajú pre rok 2015 na 
úrovni roku 2014.  VZN č. 02/2014 je prílohou č. 3 zápisnice a v úradnej tabuli obce 
bude vyvesené 15 dní.  
 
Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní  



 
s c h v a ľ u j e – VZN obce Ducové č. 02/2014 o miestnych daniach na rok 2015. 

 
Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
5. Schválenie VZN obce – poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad 
Poslanci OZ prerokovali VZN obce Ducové č. 03/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozhodli, že poplatky pre rok 2015 : 
fyzické osoby s trvalým pobytom v našej obci budú platiť na osobu 14,00 € a každú 
ďalšiu nádobu 15,00 € - tieto poplatky zostanú na úrovni roku 2014. Fyzické osoby, 
ktoré nemajú trvalý pobyt v našej obci, ale tu bývajú, budú platiť na osobu 21,00 €, 
chatári 21,00 € na nehnuteľnosť. Právnické osoby budú platiť 14,00 €. Poplatok za 
240 l nádobu na papier bude 8,00 € na rok. 
VZN č. 03/2014 je prílohou  č. 4 zápisnice. V úradnej tabuli obce bude vyvesené 15 
dní. 
 
Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní  
 
s c h v a ľ u j e – VZN obce Ducové  č. 03/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015.  
 
Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
6. Rôzne  
 
a) Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťami E. Minárikovej, Mgr. J. Uherčíka na 
odkúpenie časti pozemkov patriacich obci a uskutočnia miestnu obhliadku pozemkov, 
po ktorej sa k žiadostiam vyjadria na najbližšom zasadnutí OZ. 
Ďalej sa oboznámili so žiadosťou Bc. D. Malikovej o sprístupnenie  cesty na 
pozemok. Nakoľko je v riešení viac možností na jej realizáciu, poslanci OZ najskôr 
budú jednať s ďalšími oprávnenými osobami a až potom sa k tejto žiadosti vyjadria.   
 
Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e -  žiadosti od občanov poslanci OZ uskutočnia  miestne 
zisťovanie obhliadku na mieste.  
 
Počet prítomných poslancov: 5 



Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 
zdržal sa: 0 poslancov 

 
 
b) Poslanci OZ prerokovali písomnú žiadosť od občana na zaradenie bodov do 
programu rokovania, ktorá je založená v spise na obecnom úrade. 
Bod 1. OZ zaväzuje starostku obce Ducové na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
obce – k tejto veci poslanci požiadali starostku obce o zistenie, či je obec povinná 
mať hlavného kontrolóra a potom  budú túto otázku riešiť. 
Body 3. a 4.  sú zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a súvisia s bodom 1. 
- zákon č. 369/90 presne stanovuje náplň činnosti a povinnosti hlavného kontrolóra. 
Občan sa taktiež vyjadroval k účtovníctvu obce – zverejnené faktúry na stránke obce 
sú importované priamo z účtovného programu, a preto musia súhlasiť so 
skutočnosťou. Akreditovaný audítor, ktorý robí obci ročný audit, kontroluje všetky 
účtovné doklady, ich vecnú a účtovnú správnosť. Až potom vyhotoví správu o audite. 
Zatiaľ nevznikli žiadne nezrovnalosti. 
Bod 2. Na stránke obce sú od roku 2011 všetky zverejňované dokumenty v zmysle 
zákona  č. 546/10, č. 118/11 a č. 382/11. 
 
Bod 5. Poslanci OZ prerokovali nákup tovarov, služieb a uzatvárania zmlúv.  
 
Uznesenie č. 11  
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom po prerokovaní  
 
s c h v a ľ u j e -  nákup tovarov, služieb a uzatváranie zmlúv nad 1000,00 € budú 
predkladané na  zasadnutiach OZ. 
 
Počet prítomných poslancov: 5 
Hlasovanie: za: 5 poslancov:(J. Drahovský, J. Hlísta, Š. Ivanov, J. Minárik, R.              
Orviský) 

proti: 0 poslancov 

zdržal sa: 0 poslancov 
 
Bod 6. Viacerí občania obce nesúhlasia s vybudovaním cesty cez ihrisko 
k záhradám. Hľadajú sa iné riešenia, o ktorých bude OZ včas informovať. 
 
Cesta od rod. Tamajkovej pri p. Tvrdíkovú zatiaľ nie je v riešení, nakoľko viacerí 
vlastníci pozemkov do dnešného dňa nedoručili obci svoje stanovisko informovala 
starostka obce. 
Bod 7. Dažďové vpuste, ktoré sú hlboko pod úrovňou cesty, sa budú upravovať.   
List od občanov je prílohou č. 5 zápisnice. 
  
7. Diskusia 
 
Na základe ústnej sťažnosti sa uskutoční miestne zisťovanie pri rodinnom dome č. 
169 rod. Bielikovej, nakoľko je tam obmedzovaný prejazd vozidiel a parkovanie 
vozidiel na komunikácii.  
 



 
 
 
8. Záver  
 
Starostka obce poďakovala všetkým poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie 
ukončila. 
 
 
Overovatelia:  Jozef Drahovský 
    

 Richard Orviský 
    
                        

Zapísala: Alena Miklová 
 

V Ducovom, dňa 10.12.2014.              

Mária Koláriková  
  starostka obce 


