
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 23.05.2017 o 17.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.  
Prítomní: Mária Koláriková, Ing. PhDr. Veronika Opáleková, Jaroslav Minárik, Jozef 
Drahovský, Štefan Ivanov, Richard Orviský 

Ospravedlnení: Jozef Hlísta 

 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ 
  3. Úprava rozpočtu  
  4. Podujatia – MDD, 5. júl Národná púť  
  5. Rôzne       
  6. Diskusia 
  7. Záver 
     
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 
4 poslanci a OZ je uznášania schopné. Navrhla schváliť program zasadnutia tak, ako 
bol zverejnený. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka 
dala o návrhu hlasovať:  

Za: 4 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že program OZ bol jednohlasne schválený. 

 
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú a za overovateľov Minárik 
Jaroslav  a Drahovský Jozef, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 4 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý. 

 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Z posledného zasadnutia OZ boli splnené všetky uznesenia.  
 
K bodu č. 3 
Úprava rozpočtu 
Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtového opatrenia č.1/2017.  
Poslanci k návrhu rozpočtového opatrenia nemali pripomienky a preto starostka 
prečítala návrh uznesenia a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 114 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 114 
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 01/2017, ktoré je prílohou 
k zápisnici Príloha č. 1.  
 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Opáleková navrhla  na schválenie starostke obce 
vykonávať presun rozpočtových finančných prostriedkov v rámci jednotlivých 
položiek schváleného rozpočtu vo finančnom limite pričom sa nebudú meniť 



celkové prijmi a celkové výdavky. Tento návrh je v súlade so zákonom č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení.  Poslanci s návrhom nesúhlasia.  

 
K bodu č. 4 
Podujatia – MDD, 5. júl – Národná púť 
Starostka predložila poslancom OZ usporiadanie podujatia pre deti v rámci MDD 
a organizáciu Národnej púte na Kostolci dňa 5. júla 2017.   
Starostka prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 115 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 115 
Poslanci OZ schvaľujú podujatie pre deti na miestnom ihrisku v priebehu júna 
2017 a prípravu  Národnej  púte na Kostolci dňa 5.júla 2017.  
 
  
K bodu č. 5 
Rôzne 
 

 Starostka obce prečítala žiadosť Roľníckeho družstva Moravany nad Váhom 
IČO: 00208051 o odsúhlasenie návrhu splátkového kalendára.  
Poslanci OZ súhlasia s návrhom splátkového kalendára pre Roľnícke družstvo 
Moravany nad Váhom.  
Starostka prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 116 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 116 
Poslanci OZ schvaľujú návrh splátkového kalendára na rok 2017 ako bol 
predložený na odsúhlasenie. Návrh splátkového kalendára  je prílohou k zápisnici.  

 

 Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú kúpu stanu / trubkový –pevná 
konštrukcia/ s rozmerom 5x10 m. Starostka prečítala návrh na uznesenie 
a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 117 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 117 
Poslanci OZ schvaľujú kúpu stanu o rozmere 5x10 m.  
 

 Starostka obce požiadala poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia č. 
02/2017 na kúpu stanu vo výške 1000,00 €.  

Poslanci k návrhu rozpočtového opatrenia nemali pripomienky a preto starostka 
prečítala návrh uznesenia a následne dala o ňom hlasovať: 

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 118 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 118 
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 02/2017, ktoré je prílohou 
k zápisnici Príloha č. 2 

 
 



 Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú zakúpiť jeden krovinorez.   
Starostka prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 119 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 119 
Poslanci OZ schvaľujú kúpu krovinorezu FS 131.  
 

 Starostka obce požiadal poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia č. 
03/2017 na kúpu krovinorezu vo výške 600,00 €.  

Poslanci k návrhu rozpočtového opatrenia nemali pripomienky a preto starostka 
prečítala návrh uznesenia a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 120 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 120 
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 03/2017, ktoré je prílohou 
k zápisnici Príloha č. 3. 

 
 

 Starostka obce prečítala žiadosť pani Lýdie Uherčíkovej, bytom Ducové 100 
o odkúpenie priľahlého pozemku k domu č. 100.  

Starostka prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

 Za: 0 poslancov                       
 proti: 1 poslanec  /p. Minárik/ 
 zdržali sa: 3 poslanci   / p. Drahovský, Orviský, Ivanov/ 

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 121 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 121 
Poslanci OZ schvaľujú predaj priľahlého pozemku k domu č. 100.  
Predaj pozemku nebol schválený.  

 
K bodu č.6 
Diskusia  
 

 Poslanci OZ navrhli na položku Finančné príspevky a dotáciu finančnú sumu 
500,00 eur.   

 Starostka obce požiadala poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia č. 
04/2017 na Finančné príspevky a dotácie vo výške 500,00 €.  

Poslanci k návrhu rozpočtového opatrenia nemali pripomienky a preto starostka 
prečítala návrh uznesenia a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 122 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 122 
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 04/2017, ktoré je prílohou 
k zápisnici Príloha č. 4. 
 

 Starostka obce informovala poslancov, že naše ženy a deti z obce pôjdu do 
sprievodu na Otvorenie kúpeľnej sezóny 2017 v Piešťanoch. Ide o prezentáciu 
krojov pani Poláčkovej s pásmom Svadba na dedine.   



 Poslanci OZ schvaľujú finančný príspevok na občerstvenie pre účastníkov OKS 
v Piešťanoch, dňa 3. júna 2017 vo výške 100,00 eur.  

 Starostka prečítala návrh na uznesenie schválenie čerpania finančných 
prostriedkov z položky Finančné príspevky a dotácie rozpočtové opatrenie č. 
5/2017 a následne dala o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 123 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 123 
Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 05/2017 finančný príspevok 
z položky Finančné príspevky a dotácie vo výške 100,00 eur, ktoré je prílohou 
k zápisnici Príloha č. 5. 
 

 Starostka prečítala návrh uznesenia na čerpanie finančných prostriedkov 
z položky  Finančné príspevky a dotácie  pre účastníkov OKS v Piešťanoch, 
dňa 3. júna 2017 z rozpočtového opatrenia č. 5 vo výške 100,00 eur a dala 
o ňom hlasovať:  

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

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 124 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 124 
Poslanci OZ schvaľujú finančný príspevok pre účastníkov OKS v Piešťanoch vo 
výške 100,00 € z položky Finančné príspevky a dotácie podľa rozpočtového 
opatrenia č. 5/2017. 
 
 
 

 
K bodu č. 7 
Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.   
  
 

Zapísala: Marcela Šimonová zamestnanec obce                     
             

      
Overovatelia: Jozef Drahovský  ................................... 
                                           
   Jaroslav Minárik ................................... 
 
 
 
         
 

Mária Koláriková  
         starostka obce 


