
 
 

Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 20.05.2015 o 19.00 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. Podanie projektov v roku 2015 
  4. Podujatia: MDD, 5. júl  
  5. Rôzne: žiadosti od občanov a poslancov 
  6. Diskusia 
  7. Záver 
   
                      

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice Štefan Ivanov a Jaroslav Minárik, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

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

Po otvorení zasadnutia informoval prítomných Ing. Hevier z Okresného úradu 
Piešťany, Pozemkový a lesný odbor o plánovaných pozemkových úpravách v našej 
obci. Nakoľko nie je ešte definitívne rozhodnuté o uskutočnení tohto projektu 
z hľadiska jeho financovania, stretnutie s vlastníkmi pozemkov sa zatiaľ neuskutoční. 
Poslanci OZ obce Ducové sa k tejto otázke vyjadria najbližšom zasadnutí. 
O stanovisku OZ obce Ducové bude Pozemkový a lesný  odbor informovaný. 
   
K bodu č. 2 
A. Miklová informovala poslancov OZ obce Ducové o finančných ukazovateľoch obce 
k 19.5.2015. Plnenie rozpočtu: príjmy 65 282,- €, výdavky 53 016,- €, zisk 12 266,- €.  
Stav na účtoch vo VÚB: 94 967,- €. Nedoplatky za odber vody sú vo výške 1 500,- €. 
Platenie daní a miestnych poplatkov: 60 % fyzických osôb má zaplatené, 
u právnických osôb je to 35 % z celkového objemu. 
- Poslanci OZ obce Ducové žiadajú upozorniť neplatičov na povinnosť zaplatenia za 
odber vody, inak bude obec nútená pristúpiť k radikálnemu riešeniu, a to zastavením 
dodávky vody týmto domácnostiam.  
 
Obec má schválenú dotáciu z Environmentálneho fondu na čistenie kanálov.  Bol 
vykonaný prieskum trhu, kde sa prihlásil ako dodávateľ firma Ľubomír Frťala, V. 
Ripňany.  
Uznesenie č. 30 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú prieskum trhu v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 
26/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení 
neskorších predpisov a súhlasia, aby projekt  Vyčistenie a obnovu dažďových 
odvodnení obce - čistenie kanálov a rigolu vykonala firma Ľ. Frťala, V.Ripňany, IČO: 
34669167.  

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

  



 
 

 
Obec má možnosť realizovať modernizáciu detského ihriska vo výške 4000,- €. 
Poslanci OZ obce Ducové sa stretnú 28.mája 2015, aby posúdili súčasný stav 
a návrh riešenia a osadenia nových prvkov. 
K bodu č. 3 
Starostka obce predložila návrh na zapojenie sa do týchto projektov: 
a) Odstránenie čiernych skládok v obci, kde obec získa finančné prostriedku na 
celkové náklady na tieto práce. 
Uznesenie č. 31 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú návrh na zapojenie sa do projektu na 
odstránenie čiernych skládok v obci. 

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

 
b) Kamerový systém v obci na ochranu majetku obce a občanov. Kamery budú 
umiestnené problematických miestach v obci – pri KD, MŠ, cintoríne, pri čiernych 
skládkach. 
Uznesenie č. 32 
Poslanci OZ obce Ducové súhlasia s vybudovaním kamerového systému v obci. 

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

 
Starostka informovala poslancov o pripravovanej výzve, v rámci „Program rozvoja 
vidieka 2014-2020“ – modernizácia v obci. Poslancov bude včas informovať 
o možnosti zapojiť sa do tejto výzvy. 
K bodu 4 
Poslanci OZ obce Ducové sa dohodli na usporiadaní podujatia pre deti dňa 
27.6.2015 na miestnom ihrisku, kde bude pripravený skákací hrad, rôzne súťaže 
a občerstvenie. 
Dňa 5. 7. 2015 sa uskutoční „Národná púť na Kostolec“ s tradičným programom 
a občerstvením. 
Uznesenie č. 33 
Poslanci OZ obce Ducové  schvaľujú materiálno-technické zabezpečenie oboch 
akcií. 

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

  
K bodu 5 
a)Obci bola doručená žiadosť Marcela Ivanova o odkúpenie časti obecného 
pozemku, ktorý je umiestnený medzi jeho rodinným domom a domom Ing. Viliama 
Minarecha. Tento pozemok je obcou nevyužívaný. Poslanci navrhujú osloviť Ing. 
Minarecha, či nemá záujem o kúpu zostávajúcej časti pozemku. Týmto bodom sa 
budú poslanci OZ zaoberať po vyjadrení oboch strán na najbližšom zasadnutí. 
b) Vladimír Minárik má záujem o prenájom obecného pozemku vedľa rodinného 
domu Jozefa Drahovského po cestu. 
Uznesenie č. 34    
Poslanci OZ obce Ducové súhlasia s prenájmom tohto pozemku za účelom jeho 
údržby p. Vladimírovi Minárikovi, k čomu bude vyhotovená nájomná zmluva. 

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

c) Manželia Matejovičoví požiadali o prenájom obecného pozemku vedľa svojho 
rodinného domu po cestu, ktorý by chceli vysadiť trávou a udržiavať ho. 
Na tento istý pozemok doručil žiadosť aj Róbert Tamajka, ktorý si ho chce prenajať 
za účelom vybudovania 2 parkovacích miest.  



 
 

Poslanci OZ obce Ducové navrhujú, aby boli obaja žiadatelia vyzvaní k vzájomnej 
dohode o užívaní tohto pozemku. Po ich vyjadrení sa poslanci budú týmto bodom 
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí. 
 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.         
.  
 
Overovatelia:  Štefan Ivanov 

Jaroslav Minárik 
 

 
 Zapísala: Alena Miklová 
 

V Ducovom, dňa 22.05.2015..              
 

 

 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


