
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 14.03.2013 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 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. Oboznámenie sa s auditom za rok 2012 
  3. Schválenie VZN v oblasti financovania školstva 
                     4. Návrh VZN o nakladaní a likvidácii odpadov na území obce 
  5. Rôzne        

6. Diskusia 
                     7. Záver                  

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

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

 
Uznesenie č. 94 
Začiatkom marca sa uskutočnil audit účtovnej závierky obce za rok 2012. Poslanci 
OZ boli informovaní o priebehu auditu za rok 2012. Správu nezávislého audítora, 
ktorá je prílohou zápisnice, berú poslanci OZ na vedomie. 

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

 
Uznesenie č. 95 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na území obce 
Ducové na rok 2013. 

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

 
K bodu 4 
Starostka informovala poslancov OZ o príprave nového zákona o odpadovom 
hospodárstve. Ide najmä o triedenie jednotlivých druhov odpadov. Zmena 
a doplnenie zákona by mala prísť do platnosti v priebehu tohto roku. Poslanci sa 
budú touto otázkou zaoberať až po schválení zákona. 
 
K bodu 5 
Uznesenie č. 96 
Starostka obce predložila poslancom OZ  svoje majetkové priznanie za rok 2012 
v zmysle zákona č.357/2004 a 545/2005 Z.z., ktoré poslanci berú na vedomie. 

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

 
Uznesenie č. 97 
Starostka obce informovala poslancov o možnosti prijatia 2 osôb, ktoré sú evidované 
na úrade práce, do pracovného pomeru na čistenie a kosenie povodňových hrádzí 
od 1.4. do 31.8.2013 na základe dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 
s ÚPSVaR Piešťany, kde 95 % mzdových nákladov je hradených z európskych 



fondov a 5 % hradí obec. Poslanci súhlasia, aby táto dohoda bola uzatvorená a do 
pracovného pomeru sa zobrali: Vladimír Miškech a Juraj Galbavý. 

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

 
Uznesenie č. 98 
Poslanci OZ schválili zásady odmeňovania poslancov na rok 2013 v zmysle zákona 
č. 369/1990 Z.z., § 11 ods.4k. Výška odmeny poslancom sa oproti roku 2012 nemení. 
Poslanci budú dostávať odmeny polročne vo výške: zástupca starostky – 100,- €, 
ostatní poslanci – 66,- €.       

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

  
Uznesenie č. 99 
Odmeňovanie starostu obce: 
Obecné zastupiteľstvo v obci Ducové - na základe § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 
Z.z. v znení neskorších predpisov, 
1.berie na vedomie / konštatuje: 
• že na základe uznesenia č. 34/2011 zo dňa 29.06.2011 bol plat starostky 
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 7 
citovaného zákona vo výške 900,00 eur, 
2. schvaľuje: 
• podľa § 4 ods. 4 a 7citovaného zákona s účinnosťou od 01.04.2013 plat   

      starostky  v sume 1000,00 eur. 

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

 
Uznesenie č. 100 
Poslanci OZ schválili rozšírenie licencie účtovného programu od firmy MADE 
o personalistiku a mzdy. 

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

 
Uznesenie č. 101 
Poslanci OZ schválili výmenu okna v sále kultúrneho domu. Objednávka bude 
zadaná firme Eurotherm plus, Piešťany, ktorá nám robili predchádzajúce výmeny 
okien. 

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

 
Uznesenie č. 102 
Poslanci OZ navrhli zakúpiť 2 ks krovinorezov, 1 kosačku a motorovú pílu pre potreby 
obce, nakoľko v minulom roku nám tieto stroje boli odcudzené. Zároveň je potrebné 
urobiť lepšie zabezpečenie proti krádeži. 

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

 
Overovatelia:  Jaroslav Minárik 
    Ing. Milan Poláček  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 19.03.2013                Mária Koláriková 

                    starostka obce 


