
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 20.11.2013 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. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2013 
  3. Činnosť obce za III. Štvrťrok 2013 
  4. Návrh VZN miestne dane a poplatky 
  5. Návrh VZN o odpadoch 
  6. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 – 2016 
  7. Podujatie pre deti - Mikuláš 
                     8. Rôzne   
  9. Diskusia        

10. Záver 
                      

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

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

 
K bodu č. 2 
Poslanci sa oboznámili s plnením rozpočtu k 13.11.2013 v jeho príjmovej aj 
výdavkovej časti. Celkové príjmy obce boli 204840,- € a výdavky 204840,- €. 
K plneniu rozpočtu poslanci nemali výhrady. 
 
K bodu č. 3  
Starostka obce informovala poslancov o krádeži v MŠ, ktorá sa stala 16.10.2013. 
Celková škoda na majetku a zásobách predstavuje 800,- €. Obec bude túto škodu 
riešiť cez poisťovňu. 
Starostka obce informovala poslancov o priebehu šetrenia nárokov vlastníkov 
pozemkov na cintoríne, ktoré nie je ešte uzatvorené. Bude potrebné požiadať ešte 
ďalšie štátne inštitúcie a archív o doplnenie niektorých závažných skutočností týkajú- 
cich sa tohto prípadu, nakoľko vznikli nejasnosti v 50. rokoch minulého storočia. 
Súčasní vlastníci pozemkov boli o doterajšom šetrení informovaní listom. 
Začiatkom novembra sa uskutočnila oprava a čistenie verejného osvetlenia 
a orezávanie stromov v obci, ktoré zasahovali do elektrického vedenia. 
Začiatkom novembra bola ukončená oprava cesty v slepej ulici. 
CVČ Piešťany požiadalo obec Ducové o poskytnutie financií na činnosť krúžkov 
žiakov z našej obce. Nakoľko v zozname sa nachádzajú nepresnosti, poslanci odpo- 
ručili starostke obce, aby túto záležitosť doriešila MsÚ Piešťany. 
 
Uznesenie č. 115 
V zmysle zákona o odpadoch Obec Ducové uzatvorí zmluvu na odber biologického 
odpadu z MŠ s Poľovným združením Striebornica. Poslanci tento návrh schválili. 

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

 



Uznesenie č. 116 
Poslanci OZ schválili uzatvorenie dodatku na dodávku elektrickej energie na rok 
2014 so ZSE Bratislava.  

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

 
Uznesenie č. 117 
Poslanci OZ schválili vykonávanie zimnej údržby po obci p. T. Minárikom.  

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

 
Uznesenie č. 118 
Starostka informovala poslancov o možnosti zakúpenia licencie NISSR o miestnych 
daniach a poplatkoch. Cena licencie je 100,- €. Poslanci zakúpenie licencie schválili. 

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

 
K bodu 4  
Uznesenie č. 119 
Poslanci OZ prejednali VZN č. 02/2013 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 
2014. 
Miestne dane a miestne poplatky sa zvyšovať nebudú a  zostávajú pre rok 2014 na 
úrovni roku 2013. Návrh VZN č. 02/2013 je prílohou tejto zápisnice a v úradnej tabuli 
obce bude vyvesené 15 dní na pripomienkovanie. 

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

  
K bodu 5 
Uznesenie č. 120 
Poslanci OZ prejednali VZN č. 03/2013 o odpadoch. Rozhodli sa poplatky na rok 
2014 stanoviť takto: fyzické osoby s trvalým pobytom v našej obci budú platiť na 
osobu 14,- €, a každú ďalšiu nádobu 15,- € - tieto poplatky zostanú na úrovni roku 
2013. Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v našej obci, ale tu bývajú, budú platiť 
na osobu 28,- €, chatári 28,- € na nehnuteľnosť. Právnické osoby budú platiť 14,- €. 
Návrh VZN č. 03/2013 je prílohou tejto zápisnice. V úradnej tabuli obce bude 
vyvesené 15 dní na pripomienkovanie 

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

 
K bodu 6 
Uznesenie č. 121 
Poslanci OZ prerokovali návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016, ktorý je prílohou 
zápisnice. Bude v úradnej tabuli obce vyvesený 15 dní na pripomienkovanie. 

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

 
K bodu 7 
Uznesenie č. 122 
Podujatie pre deti – Mikuláš sa uskutoční dňa 5.12.2013 o 17.00 hod. v kultúrnom 
dome Ducové s programom. Pre deti do 15 rokov je pripravený darček 
a občerstvenie. 
 
 
 
  



 
K bodu 8 
Uznesenie č. 123 
Vzhľadom k zvyšujúcim sa nákladom na prevádzku obecného vodovodu, poslanci 
OZ rozhodli o zvýšení ceny za odber 1 m3 vody zo súčasných 0,50 € pre rok 2014 
na 0,60 €. 

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

 
Uznesenie č. 124 
Obci bola doručená žiadosť p. M. Košútovej na dotiahnutie cesty a inžinierskych sietí 
v slepej ulici od p. Š.Ivanova po jej parcelu. Poslanci OZ odporučili starostke obce 
najskôr stretnutie s vlastníkmi dotknutých pozemkov, po ktorom sa môže obec 
k predmetnej záležitosti vyjadriť.  
 
Uznesenie č. 125 
Poslanci OZ schválili odmeny na návrh starostky obce pre poslancov OZ v celkovej 
výške 740,- € za plnenie úloh rozpočtu a pri príprave a organizovaní podujatí v obci. 

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

 
 
 
 
Overovatelia:  Mgr. Lýdia Uherčíková 
   Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 21.11.2013              
 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


