
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 08.11.2016 o 17.30 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. Voľba hlavného kontrolóra obce 
  3. Úprava rozpočtu 2016 
  4. Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019 
  5. Návrh VZN obce – miestne dane a poplatky na rok 2017 
  6. Žiadosti od občanov       
  7. Diskusia 
  8. Prijatie uznesenia 
  9. Záver 
     
Z programu rokovania bol stiahnutý bod č. 3 – úprava rozpočtu 2016, nakoľko sa 
vyskytli  nové skutočnosti, ktoré je potrebné v tejto úprave zohľadniť.                   
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice: Hlísta Jozef a Minárik Jaroslav, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Na začiatku zasadnutia poslancov OZ sa uskutočnil osobný pohovor s 2 uchádzačmi 
o funkciu hlavného kontrolóra obce.  
Uznesenie č. 89 
Poslanci OZ schvaľujú prijatie Ing.PhDr. Veroniky Opálekovej do funkcie hlavného 
kontrolóra obce. 

Za: 3 poslanci                   proti: 2 poslanci                   zdržalo sa: 0 poslancov  

 

Uznesenie č. 90 
Na základe uznesenia č. 89 poslanci OZ schvaľujú prijatie Ing. PhDr. V. Opálekovej 
do pracovného pomeru a uzatvorenie pracovnej zmluvy od 1.12.2016 na úväzok 12 
hod. mesačne. Platové podmienky budú v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

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

  
K bodu č. 4 
Poslanci OZ prerokovali návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019. Tento návrh je prílohou 
zápisnice a bude 15 dní vyvesený v úradnej tabuli a na stránke obce na 
pripomienkovanie od občanov. 
Uznesenie č. 91 
Poslanci OZ schvaľujú návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019. 

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

 



  
K bodu č. 5 
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN o miestnych daniach 
a poplatkoch na rok 2017. Tieto sa nemenia zostávajú na úrovni roku 2016. Návrh 
VZN je prílohou zápisnice a bude v úradnej tabuli a na stránke obce vyvesený 15 dní 
na pripomienkovanie od občanov. 
Uznesenie č. 92 
Poslanci OZ schvaľujú návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017. 

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

 
K bodu č.6 
Obci bola doručená žiadosť o kúpu pozemku od Ing. Mariána Kaššáka, bytom 
Ducové 181. Poslanci OZ s predajom pozemku nesúhlasia, navrhujú nájom tohto 
pozemku. 
Uznesenie č. 93  
Poslanci OZ schvaľujú prenájom časti pozemku parc. č. 332, k.ú. Ducové vedená na 
LV č. 453 obce Ducové. Nájomná zmluva bude uzatvorená na parc. č. 332 v rozmere 
šírka 35 m v dĺžke 25 m celkovo vo výmere 700 m², nakoľko sa v tejto časti 
nachádza vecné bremeno stredotlakého plynovodu je možnosť využitia pozemku iba 
ma výsadbu okrasných drevín a užívania ako záhrada s dodržaním bezpečnostného 
opatrenia v ochrannom pásme plynovodu.  
a) Poslanci OZ obce Ducové ukladajú starostke, aby uzatvorila nájomnú zmluvu 
medzi Obcou Ducové a p. Kaššákom v súlade s občianskym zákonníkom 
a podmienkami zo strany obce.  
b) Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. V prípade, že obec bude 
tento pozemok potrebovať na iné účely, môže nájomnú zmluvu vypovedať.   

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

 
K bodu č. 7 
Uznesenie č. 94 
Poslanci OZ schvaľujú nákup sporáka a drobného inventára na dovybavenie 
kuchyne v KD. 

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

 
Uznesenie č. 95 
Poslanci OZ schválili odmeny na návrh starostky obce pre poslancov OZ v celkovej 
výške 1000,- € za osobnú angažovanosť pri plnení rozpočtu a príprave 
a organizovaní podujatí v obci. 

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

 
Poslanci OZ sa dohodli, aby zimnú údržbu obce vykonávalo RD Moravany n/V. 
Požiadali starostku obce, aby vyžiadala cenové ponuky na vyhotovenie nového roštu 
cez cestu pri I. Kotlárovi a opravu cesty okolo pivníc, ktorá je v zlom stave.   
12.11.2016 sa uskutoční zber elektroodpadu. 
   
  
 
 



 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

    
 Mária Koláriková 

                    starostka obce 

 
Overovatelia: Jozef Hlísta   
                                           
   Jaroslav Minárik 
 
 
Zapísala: Alena Miklová                       
V Ducovom, dňa 08.11.2016.              


