
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 30.11.2016 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 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. Úprava rozpočtu 2016 
  3. Plán rozpočtu na rok 2017 - 2019 
  4. VZN obce – miestne dane a poplatky na rok 2017 
  5. Žiadosti od občanov       
  6. Diskusia 
  7. Prijatie uznesenia 
  9. Záver 
     
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 
Poslanci sa oboznámili s úpravou rozpočtu na rok 2017. Vo výdavkovej časti nastali 
v priebehu roku skutočnosti, ktoré neboli plánované a je ich potrebné zohľadniť. 
Jedná sa najmä o rekonštrukciu kotolne MŠ, vybudovanie chodníka pri ihrisku, 
oprava a vybudovanie dažďových vpustov, rozšírenie vodovodu na cintorín. 
V príjmovej časti ide o zvýšenie výnosu daní a dotáciou z Environmentálneho fondu, 
čím sú kryté navýšené výdavky. Predpoklad plnenia rozpočtu k 31.12.2016 bude aj 
napriek úpravám prebytkový. 
 
Uznesenie č. 96 
Poslanci OZ schvaľujú úpravu rozpočtu na rok 2016. 
Prítomní: 5 

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

 

K bodu č. 3 
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní. Neboli 
podané žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 97 
Poslanci OZ schvaľujú plán rozpočtu na roky 2017-2019 tak, ako bol jeho návrh 
v úradnej tabuli obce, nakoľko k nemu neboli vznesené žiadne návrhy a pripomienky.  
Prítomní: 5 

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

  
 
 
 



 
 
K bodu č. 4 
Návrh VZN obce č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 a Návrh VZN obce č. 
4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2017,  boli vyvesené na úradnej tabuli 15 dní.  
 
Uznesenie č. 98 
Poslanci OZ schvaľujú VZN obce č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 tak, 
ako bol jeho návrh v úradnej tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne návrhy 
a pripomienky. VZN obce č. 3/2016 je prílohou zápisnice.  
 
Prítomní: 5 

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

 
Uznesenie č. 99 
Poslanci OZ schvaľujú VZN obce č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017, tak ako bol jeho návrh v úradnej 
tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. VZN obce č. 4/2016 je 
prílohou zápisnice. 
Prítomní: 5 

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

 
  
K bodu č. 5 
Starostka obce s poslancami OZ prerokovali návrh Kúpnej zmluvy od pána Richarda 
Komadela a rodiny Tamajkovej s ich podmienkami. Obec na daných odkúpených 
pozemkoch vybuduje rozšírenie vodovodu a elektriny. Odkúpenú časť pozemkov 
v šírke 9 m vyštrukuje  a zabezpečí na svoje náklady projektovú dokumentáciu pre 
osadenie týchto sietí. Obec prizve a  prerokuje Kúpnu zmluvu s predávajúcimi.  
 
K bodu č. 6 
Starostka obce informovala poslancov OZ o uzatvorení Dohody  s ÚPSVaR Piešťany 
o prijatí do pracovného pomeru od 1.12.2016 do 31.8.2017 I. Bublavého, M. Drnáka, 
J. Galbavého a V. Miškecha ako pomocných robotníkov. Mzdové náklady nám budú 
refundované vo výške 80 % z celkovej ceny práce. 
 
Starostka obce navrhla poslancom OZ o uzatvorení DoVP s p. J. Gajdošechom za 
opravy v kaplnke a starostlivosť o verejné osvetlenie a p. A. Pollákovou, ktorá 
pomáha pri cirkevných akciách v obci. 
Uznesenie č. 100 
Poslanci OZ schvaľujú, aby boli uzatvorené DoVP s p. J. Gajdošechom na 200,- € 
a s p. A. Pollákovou na 150,- €. 
Prítomní: 5 

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

 
 
 



Starostka obce požiadala poslancov OZ o zakúpenie kuchynského robota do 
kuchyne MŠ. 
Uznesenie č. 101  
Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie robota do výšky 120,- € pre kuchyňu MŠ. 
Prítomní: 5 

Za: 4 poslanci                       proti: 1 poslanec                       zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

Mária Koláriková 

                   starostka obce 

 
Overovatelia: Jozef Hlísta   
                                           
   Jaroslav Minárik 
 
 
Zapísala: Alena Miklová                       
V Ducovom, dňa 30.11.2016.              


