
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 19.11.2015 o 18.00 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. Činnosť obce – Centrum voľného času – príspevok na deti 
  3. Návrh rozpočtu na rok 2016-2018, úprava rozpočtu 2015 
  4. Schválenie  VZN obce  – miestne dane a poplatky na rok 2016 
  5. Program rozvoja obce 2015 – 2020 – prerokovanie 
  6. Rôzne: žiadosti od občanov a poslancov 
  7. Diskusia 
  8. Záver 
   
                      
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice: Štefan Ivanov a Richard Orviský, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Centrum voľného času Piešťany požiadalo obec Ducové u uzatvorenie zmluvy na 
úhradu nákladov na činnosť krúžkov, ktoré navštevuje 6 detí z našej obce.  
Uznesenie č. 46 
Poslanci OZ schvaľujú podpísanie zmluvy s CVČ Piešťany a úhradou nákladov na 
činnosť krúžkov vo výške 6,- € na jedno dieťa mesačne. 

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

 
Poslanci OZ sa zaoberali možnosťou výstavby bytovky v obci. K tomuto bodu bol 
prizvaný náš pracovník stavebného úradu ing. Zachar, ktorý informoval poslancov 
o možnostiach a skúsenostiach v tejto oblasti.  Poslanci OZ sa dohodli, že túto 
otázku posunú na začiatok budúceho roku. Dovtedy je potrebné zistiť aké má obec 
možnosti na získanie úveru zo ŠFRB, výber lokality a výber návrhu projektu bytovky. 
  
K bodu č. 3 
Uznesenie č. 47 
Poslanci OZ schvaľujú Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice a bude v úradnej tabuli  vyvesený 15  dní na pripomienkovanie 
občanov. 

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

 
Uznesenie č. 48 
Poslanci OZ schvaľujú úpravu rozpočtu na rok 2015, tak ako je uvedený v tabuľke 
návrhu rozpočtu. K zmenám došlo v príjmovej časti, a to najmä získaním dotácií zo 



MF SR, Environmetálneho fondu, ÚPSVaRu. Vo výdavkovej časti zase oprávnenými 
nákladmi k týmto dotáciám. 

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

 
K bodu č. 4 
Uznesenie č. 49 
Poslanci OZ schvaľujú VZN obce č.1/2015 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 
2016, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Návrh VZN bol na úradnej tabuli obce 
vyvesený 15 dní a občania nevzniesli žiadne pripomienky.  Výška miestnych daní 
a poplatkov sa oproti roku 2015 nemení. VZN je prílohou zápisnice. 

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

 
Uznesenie č. 50 
Poslanci OZ schvaľujú VZN obce č.2/2015 poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad na rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Návrh VZN bol na 
úradnej tabuli obce vyvesený 15 dní a občania nevzniesli žiadne pripomienky. Výška 
týchto poplatkov sa oproti roku 2015 nemení. V zmysle zákona je toto VZN doplnené 
o frekvenciu zberu odpadov podľa komodít. VZN je prílohou zápisnice.  

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

 
K bodu č. 5 
Poslanci OZ prerokovali program rozvoja obce na roky 2015 – 2020. Počas týchto 
rokov by chcela obec vybudovať zvodidlá okolo kanála v hornej časti obce, opravu 
miestnych komunikácií, rekonštrukciu verejného rozhlasu a osvetlenia. 
 
K bodu č. 6 
Unesenie č. 51 
Poslanci OZ schválili odmeny na návrh starostky obce pre poslancov OZ v celkovej 
výške 850,- € za plnenie úloh rozpočtu a pri príprave a organizovaní podujatí v obci. 

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

 
Zimnú údržbu v obci bude robiť RD Moravany, a to formou zápočtu nezaplatených 
daní. 
Dňa 28.11.2015 o 16.00 hod. sa v KD Ducové uskutočnia „Tvorivé dielne“. 
Dňa 4.12.2015 o 17.00 hod sa v KD Ducové uskutoční „Mikulášsky večierok“. 
 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.         
.  
 
Overovatelia:  Štefan Ivanov 

 Richard Orviský 
 

 
 Zapísala: Alena Miklová 
 

V Ducovom, dňa 19.11.2015.              

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


