
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 11.12.2013 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. Činnosť obce  
  3. Návrh VZN miestne dane a poplatky 
  4. Návrh VZN o odpadoch 
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 – 2016 
  6. Rôzne   
  7. Diskusia        

8. Záver 
                      

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a overovateľmi 
zápisnice Mgr. Lýdia Uherčíková a Ing. Viliam Minarech a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Starostka obce informovala poslancov o zakúpení 35 ks stoličiek do KD a o priebehu 
rekonštrukcie elektroinštalácie. 
 
 
K bodu 3  
Uznesenie č. 126 
Poslanci OZ schválili VZN č. 02/2013 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014. 
Miestne dane a miestne poplatky pre rok 2014 na úrovni roku 2013. VZN č. 02/2013 
je prílohou tejto zápisnice a v úradnej tabuli obce bude vyvesené 15 dní. 

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

  
K bodu 4 
Uznesenie č. 127 
Poslanci OZ schválili VZN č. 03/2013 o odpadoch. VZN č. 03/2013 je prílohou tejto 
zápisnice. V úradnej tabuli obce bude vyvesené 15 dní. 

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

 
K bodu 5 
Uznesenie č. 128 
Poslanci OZ schválili zmeny rozpočtu 01/2013 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

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

 
Uznesenie č. 129 
Poslanci OZ schválili zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry. 

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



Uznesenie č. 130 
Poslanci OZ schválili rozpočet na rok 2014 a berú na vedomie rozpočet na roky 2015 
a 2016. Rozpočty sú prílohou tejto zápisnice.V úradnej tabuli budú vyvesené 15 dní. 

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

 
K bodu 6 
Uznesenie č. 131 
Poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Ducové od 01.01.2014. 

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

 
Obci bola doručená žiadosť p. Petry Horňáčkovej, bytom Modrovka 9 a p. Jaroslava 
Broša, bytom Ducové 16 na zakúpenie pozemku.  
 
Uznesenie č. 132 
Poslanci OZ Ducové rozhodli o odpredaji stavebného pozemku v lokalite od 
Hubinského II., na parc. č. 276 o výmere 1317 m2, druh pozemku orná pôda, parcela 
registra „C“ zapísaná na LV č. 453 k.ú. obce Ducové pre kupujúceho: Jaroslav Broš, 
rod. Broš, nar. .. .. ...., trvale bytom 922 21 Ducové č. 16,  v podiele 1/1 
z predávaného pozemku parc. č. 276 o výmere 1317 m2, parcela registra „C“ k.ú. 
Ducové. Cena za pozemok je 1317 m2 x 17,- € = 22 389,00 €. 
- Stavba bude započatá do 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
- Bude zriadené predkupné právo obce v prípade predaja, alebo akéhokoľvek 
  scudzenia. 
- Všetku náklady súvisiace s uzatvorením zmluvy a vkladom do Správy katastra 
  Piešťany je povinný zaplatiť kupujúci. 
Ide o predaj pozemku parc. č. 276, druh pozemku orná pôda o výmere 1317 m2, 
vytvoreného geometrickým plánom č. 18-90-73-2006, pozemok registra „C“ KN 
vedeného Správou katastra Piešťany v liste vlastníctva č. 453 v k.ú. Ducové podľa § 
9a odst. 8 písm. e) zák. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 
hodného osobitného zreteľa. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa predaja majetku obce pozemku parc.č.276 pre 
Jaroslava Broša, rod. Broš, bytom 922 21 Ducové č. 16: Obecné zatupiteľstvo 
pristúpilo k predaju majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prihliada 
k danej lokalite, vybudovaniu inžinierskych sietí a posúdeniu umiestnenia stavby 
v stiesnených územných podmienkach, nakoľko v blízkosti pozemku je vedený 
plynovod. Cenu 17,00 € za 1 m2 schválili poslanci OZ Ducové uznesením č. 111 na 
svojom riadnom zasadnutí 26.06.2013. 

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

 
V mesiaci február 2014 sa uskutoční jednanie o pokračovaní v budovaní cesty od  
p. Š. Ivanova s vlastníkmi dotknutých pozemkov. 
  
 
Overovatelia:  Mgr. Lýdia Uherčíková 
   Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 12.12.2013              Mária Koláriková 

                    starostka obce 


