Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.06.2017 o 18.00 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, Hlísta Jozef
Ospravedlnení:
Program :

1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ
3. Správa nezávislého audítora
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce za rok 2016
5. Záverečný účet obce za rok 2016
6. Správa hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2016
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní
5 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: 5 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 Hlísta Jozef
a Ivanov Štefan, následne dala o návrhu hlasovať:
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý.
K bodu č. 2 -Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ
Starostka obce skonštatovala, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 3 -Správa nezávislého audítora
Starostka obce informovala poslancov OZ o vykonanom audite účtovnej závierky za
rok 2016, poslancom predniesla správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2016, písomné, priložené k zápisnici.
Starostka prečítala návrh uznesenia.
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 125 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.
Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ,,Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky Obce Ducové za rok 2016“.

K bodu č. 4 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok
2016
Hlavná kontrolórka obce Ducové p. Opáleková predložila stanovisko k záverečnému
účtu obce Ducové za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky
k záverečnému účtu obce Ducové za rok 2016, starostka prečítala návrh uznesenia,
písomné, priložené k zápisnici.
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 126 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.
Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k záverečnému účtu obce Ducové za rok 2016“.
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K bodu č. 5 - Záverečný účet obce za rok 2016
Starostka obce predložila na schválenie Záverečný účet obce za rok 2016, zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Ducové. Poslanci nemali k záverečnému
účtu pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a OZ schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu, písomné, priložené k zápisnici.
Starostka obce dala hlasovať za uznesenie č. 127, č. 128, prítomných 5 poslancov.
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 127 a uznesenie č. 128 bolo prijaté.
Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Ducové za rok 2016 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 34873,32 €,
zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na
– zaplatenie záväzkov 10 811,23 €
- odvod do rezervného fondu 2 406,21 €.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 6 Správa hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce p. Opáleková podala správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok
2016. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok 2016,
písomné, priložené k zápisnici.
Starostka obce prečítala návrh uznesenia č. 129, prítomných 5 poslancov.
Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Ducové za 1. polrok 2017.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
Starostka predložila plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2017, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Ducové,
písomné priložené k zápisnici.
Starostka prečítala návrh uznesenia č. 130, prítomných 5 poslancov.
Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Ducové na 2 polrok 2017.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 8 Diskusia
Poslanec p. Orviský - pripomenul odstránenie komínov na kultúrnom dome
z bezpečnostného hľadiska- rozobrať, pristaviť kontajner a následne oplechovať.
Poslanec p. Ivanov – navrhol rozšírenie komunikácie a chodník od p. Minarecha po p.
Prekopa, predbežný plán je na rok 2018.
Príprava Národnej púte- obec dostala účelovú dotáciu na realizáciu projektu Národná
púť – Kostolec vo výške 200,00 eur na bežné výdavky od Trnavského samosprávneho
kraja pre rok 2017. Peniaze budú použité na bežné výdavky spojené s Národnou púťou
– Kostolec dňa 5. júla 2017.

K bodu č. 9 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala: Marcela Šimonová zamestnanec obce
Overovatelia: Ivanov Štefan
Hlísta Jozef

...................................
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Mária Koláriková
starostka obce

