Výročná správa
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za rok 2016
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A. POPIS OBCE A JEJ MIESTO V REGIÓNE
Názov obce: DUCOVÉ
Okres:

Piešťany

Kód obce: 558338
Počet obyvateľov: 462

Meno a funkcia štatutárneho zástupcu: Koláriková Mária – starosta obce
Adresa: Obecný úrad Ducové č. 121, PSČ 922 21
Telefón: 033 7725501, mobil na starostu 0918 426 722
E-mail: ducove@ducove.sk

IČO: 31826270

B. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
Najstaršie osídlenie v chotári Ducového pochádza z mladšej časti staršej doby kamennejpaleolitu a patrí do obdobia gravettienskej kultúry (26000-14000 r. pred n.l.). Zistilo sa
v polohe KOSTOLEC, ale aj na ďalších miestach v chotári obce.
Poloha Kostolec rozdelená v nerovnakej veľkosti medzi Ducové a Hubinu z archeologického
a historického hľadiska patrí medzi významné slovanské lokality. Je chránená štatútom ako
Národná kultúrna pamiatka. Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných
dejín predstavuje slovanské osídlenie z 9, a 10. Storočia. Vybudované palisádové opevnenie,
obytné časti – zrubové domy a kostolík – rotunda sú charakterizované ako súčasť veľmožského
dvorca, sídla príslušníkov dvorskej aristokracie. V súčasnosti je tu vybodované palisádové
opevnenie, odkryté základy kostolíka – rotundy a základy veľmožského obydlenia.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1348, keď kráľ Ľudovít I. daroval hrad
a panstvo Tematín magistrovi Mikulášovi Ujlakimu.
Každoročne od r. 1990 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa na Kostolci koná Národná púť.
Obec Ducové má aj stavebný úrad. V obci sa vytvárajú možnosti výstavby rodinných domov
vytvorením nových stavebných obvodov. Takto každoročne pribúdajú nové rodinné domy.
Obec prevádzkuje Materskú školu, ktorú navštevuje priemerne 21 detí, z toho 5 predškolákov.
Školská jedáleň pri MŠ má vývarovňu aj pre dôchodcov. Školopovinné deti dochádzajú zväčša
do Základnej školy v Moravanoch nad Váhom, vzdialenej asi 2 km. Niekoľko detí navštevuje
základné školy v Piešťanoch a v Banke.
C. DEMOGRAFICKÁ ZÁKLADŇA OBCE
Aktuálna štatistika k 31.12.2015
Veková štruktúra obyvateľstva: počet obyvateľov do 15 rokov
91
od 15 do 18 rokov
8
od 18 do 60 rokov 299
nad 60 rokov
64
_____________________
spolu
462
z toho 231 žien a 231 mužov,
priemerný vek obyvateľov je 37,28
počet ulíc 8
počet domov: 161, z toho trvale obývaných 146
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počet nezamestnaných k 31.12.2016 je 10, čo je asi 2,9 % nezamestnanosť z práceschopného
obyvateľstva.
Rast počtu obyvateľstva je z dlhodobého pohľadu pozitívny, v roku 2000 bol počet obyvateľov
334, v roku 2011 to bolo 378 obyvateľov. Za rok 2016 sa zvýšil počet obyvateľov o 16 osôb.
Je to dané aj výhodnou geografickou polohou obce s rozvinutou infraštruktúrou (plynovod,
vodovod) a pomerne malá vzdialenosť od kúpeľného mesta Piešťany, kam dochádza najviac
obyvateľov do práce (asi 290) ostatní sa zamestnávajú v okolitých obciach, alebo pracujú ako
živnostníci v remeselných odvetviach.
D. ČINNOSŤ OBCE V ROKU 2016
Pre činnosť obce je dôležitá predovšetkým príjmová časť rozpočtu. V sledovanom roku sa
podstatne zlepšila platobná disciplína občanov aj právnických osôb pri úhrade daní a miestnych
poplatkov, okrem 1 právnickej osoby.
V roku 2016 sa pokračovalo v úprave interiéru kultúrneho domu – dokúpenie riadov,
elektrospotrebičov do kuchyne. Pri kultúrnom dome sa vybudovala prístupová cesta od hlavnej
cesty, rozšíril sa vodovod na miestny cintorín, opravil a dobudoval sa chodník pri ihrisku. Obec
zakúpila osobné vozidlo a traktorovú kosačku. Zrekonštruovali sme kotolňu v MŠ, na ktorú
sme dostali dotáciu z Environfondu.
V obci sa konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia ako Maškarný ples, Stavanie mája, Deň
matiek, Národná púť na Kostolci, Deň detí, Tekvicové šantenie, Posedenie s dôchodcami
a Mikulášsky večierok.
E. HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2016 (v celých €)
Príjmy celkom:
249 317
z toho:
Bežné príjmy
233 369
Kapitálové príjmy
15 948
------------------------------------------Výdavky celkom:
214 444
z toho:
Bežné výdavky
198 496
Kapitálové výdavky
15 948
------------------------------------------Zisk k 31.12.2016:
34 873
------------------------------------------F. BILANCIA AKTÍV A PASÍV (v celých €)
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

ZS k 1.1.2016
1 316 790
1 196 801

KZ k 31.12.2016
1 296 641
1 160 232

1 120 588
76 213
119 834

1 084 019
76 213
136 334
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z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Zásoby
Časové rozlíšenie - NBO
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

12 884
106 922
28
155

11 224
125 049
61
75

ZS k 1.1.2016
1 316 790
1 304 922

KZ k 31.12.2016
1 296 641
1 282 793

1 304 922
11 868

1 282 793
13 848

2778
9 090

3 037
11 811

G. OSTATNÉ DȎLEŽITÉ INFORMÁCIE
V roku 2016 dostala obec transfery, ktoré boli účelovo viazane a boli použité v súlade s ich
účelom.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Regob
KÚŽP
KUCDPK
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Envirofond

Suma v €
8657
387
146
1246
18
705
559
30691

Účel
Pracovníci na protipovodňové práce
Stavebný úrad
Prenesený výkon štátnej správy
Životné prostredie
Údržba ciest
Materská škola - príspevok
Referendum
Na rekonštrukciu kotolne v MŠ

H. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI
- zvodidlá v hornej časti obce
- vybudovanie tribúny - altánku pri KD
- osvetlenie na cintoríne
- úprava miestnych komunikácií v hornej časti obce
- oprava chodníkov v obci
- vypracovanie zmien Územného plánu obce
- otvorenie nového stavebného obvodu
- výstavba nájomnej bytovky
- vybudovanie betónovej plochy na športové aktivity
- rôzne práce podľa požiadaviek občanov v závislosti od finančných možností
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I. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY OBCE
1. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO je 5 členný zastupiteľský zbor obce – poslanci obce, ktorí
boli zvolení v priamych voľbách občanmi obce. Ich funkčné obdobie sa začalo 28.11.2014.
- Jozef Drahovský, poslanec
- Jozef Hlísta, poslanec
- Štefan Ivanov, poslanec
- Jaroslav Minárik, zástupca starostu
- Richadr Orviský, poslanec
2. STAROSTA OBCE – je najvyšším výkonným organom obce, ktorý bol zvolený v priamych
voľbách občanmi obce. Jeho funkčné obdobie sa začalo 28.11.2014.
Starostom obce je Mária Koláriková.
J. ZÁVER
Vytýčené plány na rok 2017 bude obec realizovať v závislosti od vlastných finančných
možností aj prípadných dotácií.

Mária Koláriková
Starostka obce

V Ducovom, január 2017.
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