
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 23.11.2017 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, Jaroslav Minárik, Jozef Drahovský, Richard Orviský, 
Štefan Ivanov, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

Ospravedlnený:  Jozef Hlísta  
 
Program zasadnutia :      
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
2. Návrh Rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 
3. Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
    odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018  
4. Žiadosti:  
    CVČ Piešťany – Dohoda o spolupráci na školský rok  2017/2018 
    Športový klub Kajak Moravany nad Váhom  - o poskytnutie dotácie  
     na činnosť klubu 
5. Rôzne  
6. Diskusia   
7. Záver  
 
Rokovanie: 
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                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0  
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený. 

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

Za: 4                     Proti: 0                 Zdržalo sa: 0  
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý. 

 
K bodu č. 2 
Návrh Rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom prerokovalo v zmysle § 4 ods. 5 a § 10 ods. 3 až 7 
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez 
programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na rok 2018, 2019, 2020. Tento návrh 
je prílohou zápisnice a bude 15 dní vyvesený na úradnej tabuli a na stránke obce  na 
pripomienkovanie od občanov.  
 

 
 



K bodu č.3  
Návrh VZN obce o miestnych daniach a Návrh VZN o miestnom poplatku za 
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018  
 
Starostka obce a poslanci OZ prerokovali návrh VZN obce o miestnych daniach 
a miestnych poplatkoch na rok 2018.  
Stavby na bývanie sa zvyšujú z 0,07 €/ m² na 0,10 €/ m²,  
Byty z 0,07 €/ m² na 0,10 €/m²,  
Nebytový priestor z 0,033 €/m² na 0,05 €/m²,  
 
Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje:  
- Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci sadzba poplatku zo 14,00 €/ osoba/rok  

na 17,00 €/ osoba/rok,  
 
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci, ale tu bývajú sadzba poplatku 

z 21,00 €/ osoba/ rok na 24,00 €/ osoba rok,  
 

- Chatári sadzba poplatku z 21,00€/ rok na 24,00 €/rok nehnuteľnosť,  
 

- Právnické osoby  s trvalým pobytom v obci  sadzba poplatku zo 14,00 €/osoba rok 
na 17,00 €/ osoba rok.  

 

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2018 a Návrh VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 sú prílohou zápisnice 
a budú na úradnej tabuli a na stránke obce 15 dní na pripomienkovanie od občanov.  

 

 
K bodu č. 4  
Žiadosti:  
 

 CVČ Piešťany – Dohoda o spolupráci na školský rok  2017/2018 
 
Poslanci OZ prerokovali žiadosť - Centrum voľného času Piešťany požiadalo obec 
Ducové o uzatvorenie zmluvy na úhradu nákladov na činnosť krúžkov, ktoré 
navštevujú 3 deti z našej obce na školský rok 2017/2018, poslanci OZ schvaľujú 
uzatvorenie zmluvy s CVČ Piešťany.  
 
Uznesenie č. 148 
Poslanci OZ schvaľujú podpísanie zmluvy Dohoda o spolupráci  s Mestom Piešťany  
na úhradu nákladov vo výške 6,00 € na jedno dieťa z našej obce na školský rok 
2017/2018.  
 
Počet prítomných poslancov: 4  / p. Minárik, p. Orviský, p.  Drahovský, p. Ivanov/ 
 
Za: 4         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 

 
 
 



 

 Športový klub Kajak Moravany nad Váhom  - o poskytnutie dotácie  
     na činnosť klubu 
Poslanci OZ prerokovali žiadosť - Športový klub Kajak Moravany nad Váhom požiadal 
žiadosťou o poskytnutie dotácie na činnosť klubu v sume 500,00 eur na rok 2018. 
Poslanci OZ neschvaľujú poskytnutie dotácie pre športový klub Kajak Moravany nad 
Váhom.  
 
Uznesenie č. 149 
Poslanci OZ neschvaľujú poskytnutie dotácie na rok 2018 na činnosť klubu vo výške 
500,00 eur na rok 2018.  
 
Počet prítomných poslancov: 4  / p.  Minárik, p.  Orviský, p. Drahovský, p. Ivanov/ 
 
Za prijatie: 4         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 5 
Rôzne  
 

 Návrh VZN  obce č. 6/2017  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  
Návrh bude vyvesený na ÚT a stránke obce, návrh je prílohou zápisnice.  
 

 Starostka obce navrhla poslancom mimoriadne odmeny v súlade s čl. 3 ods. 3 
Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ducové vo 
výške 1400,00 eur.   
 

Uznesenie č. 150 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom v zmysle čl. 3 ods. 3 Zásady odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ducové na návrh starostky schvaľuje 
mimoriadne  odmeny pre poslancov OZ obce Ducové vo výške 1400,00 eur.   
 
Počet prítomných poslancov: 4  / p.  Minárik, p.  Orviský, p. Drahovský, p. Ivanov/ 
 
Za: 4         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
 

 Poslanci obecného zastupiteľstva v Ducovom v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľujú 
navýšenie základného platu o 15 %  hlavnej kontrolórke obce Ducové Ing. PhDr. 
Veronike Opálekovej  s účinnosťou od 01. 12. 2017.  
 

 Poslanci obecného zastupiteľstva v Ducovom v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v z.n.p. schvaľujú navýšenie platu o 15% starostke obce 
Márii Kolárikovej s účinnosťou od 1.12.2017.  



Uznesenie č. 151 

Poslanci OZ schvaľujú mesačnú odmenu hlavej kontrolórke obce Ducové Ing. PhDr. 
Veronike Opálekovej vo výške 15 % od 1.12.2017.  
Počet prítomných poslancov: 4 / p. Minárik, p. Orviský, p. Drahovský, p. Ivanov/ 
 
Za: 4         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
Uznesenie č. 152  
Poslanci OZ schvaľujú zvýšenie platu o 15%  starostke obce Márii Kolárikovej od 
1.12.2017.  
Počet prítomných poslancov: 4 / p. Minárik, p. Orviský, p. Drahovský, p. Ivanov/ 
 
Za: 4         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 6 
Diskusia 
Zimná údržba v obci-  RD Moravany nad Váhom – odhŕňanie snehu.  
Zabezpečiť posypový materiál.  
 
Mikulášske posedenie dňa 1. decembra 2017 o 17,00 hod. – darčeky pre deti, kultúrny 
program, občerstvenie.  
 
K bodu č. 7 
Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

      
Zápisnicu overili:  
Orviský Richard    ................................... 
                                           
Drahovský Jozef  ................................... 
 
 
 
         

Mária Koláriková  
         starostka obce 


