
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 05.11.2014 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 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Činnosť obce 
  3. Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2017          

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

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

8. Záver 
                      

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice Jaroslavom Minárikom a Ing. Viliamom Minarechom, 
zapisovateľkou Alenou Miklovou a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 3 
Uznesenie č. 157 
Poslanci OZ prerokovali návrh rozpočtu na roku 2015,2016,2017, ktorý je prílohou 
zápisnice. Bude v úradnej tabuli obce vyvesený 15 dní na pripomienkovanie 
občanov. 

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

 
Uznesenie č. 158 

Poslanci OZ schválili zmeny rozpočtu 01/2014 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.. 

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

 
K bodu č. 4 
Uznesenie č. 159  
Poslanci OZ prejednali Návrh VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a poplatkoch na 
rok 2015. 
Miestne dane a miestne poplatky sa zvyšovať nebudú a zostávajú pre rok 2015 na 
úrovni roku 2014. Návrh VZN č. 02/2014 je prílohou zápisnice a v úradnej tabuli obce 
bude vyvesené 15 dní na pripomienkovanie  občanov.  

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

  
K bodu č. 5 
Uznesenie č. 160 

Poslanci OZ prejednali Návrh VZN č. 03/2014 o odpadoch. Rozhodli sa poplatky na 
rok 2015 stanoviť takto: 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. 
Návrh VZN č. 03/2014 je prílohou zápisnice. V úradnej tabuli obce bude vyvesené 15 
dní na pripomienkovanie občanov. 

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

 
K bodu 6 
Uznesenie č. 161 
Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťami E. Minárikovej, Mgr. J. Uherčíka na 
odkúpenie časti pozemkov patriacich obci, ďalej so žiadosťou Bc. D. Malikovej 
o sprístupnenie  cesty na pozemok.  
Všetky tieto žiadosti odstupujú na riešenie  novému OZ, ktoré vznikne 
z komunálnych volieb 15.11.2014.     

Za: 3 poslanci                     proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 1 poslanec 

 
Poslanci OZ prerokovali žiadosť F. Gajdoša a T. Jeleneka na odkúpenie časti 
protiľahlých parciel  ich rodinných domov za cestou, kde chceli urobiť oddychovú 
zónu s lavičkou a okrasnými porastami. Nie je záujmom obce tieto pozemky 
odpredať.  
Poslanci OZ preto navrhli, aby starostka obce uzatvorila so žiadateľmi zmluvu  
o prenájme týchto pozemkov za presne stanovených podmienok. 

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

   
K bodu 7 
Uznesenie č. 162 
Poslanci OZ navrhli dovybavenie kuchyne v KD o pracovný stôl, riady a chladničku. 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 163 
Poslanci OZ schválili odmeny na návrh starostky obce pre poslancov OZ v celkovej 
výške 850,00 € za plnenie úloh rozpočtu a pri príprave a organizovaní podujatí 
v obci.  

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

 
Starostka obce poďakovala všetkým poslancom za ich prácu a pomoc počas celého 
volebného obdobia, ktorou napomáhali pri zveľaďovaní obce a organizovaní rôznych 
podujatí. 
 
Overovatelia: Jaroslav Minárik 
   Ing. Viliam Minarech 
                        
Zapísala: Alena Miklová 

 

V Ducovom, dňa 07.11.2014.              
 

 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


