Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom,
konaného dňa 19.marca 2015 o 17.00 hod.
Prítomní: Mária Koláriková, starostka obce
Poslanci: Jaroslav Minárik, Jozef Drahovský, Richard Orviský, Štefan Ivanov
Neprítomní poslanci: Jozef Hlísta
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo v
Ducovom (ďalej OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že
sú prítomní 4 poslanci, teda v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení
je uznášania schopné.
Program :

1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice
2. Činnosť obce
3. Schválenie – Štatút obce
4. Schválenie – Rokovací poriadok
5. Audit obce za rok 2014
6. Rôzne - žiadosti od občanov, informácie o činnosti obce
7. Diskusia
8. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice Jaroslav Minárik a Richard Orviský, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
Činnosť obce
-Starostka obce informovala poslancov o schválení dotácii z Environmentálneho
fondu pre rok 2015 vo výške 13 831,00 eur a spoluúčasť obce je vo výške 727,95
eur.
-Starostka obce informovala poslancov OZ obce Ducové o návrhu Vyhlášky MZ SR,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch.
Touto vyhláškou sa rozširujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
v Piešťanoch v I. a II. ochrannom pásme sú zadefinované druhy zakázaných
činností. Obec v stanovisku k navrhovanej vyhláške požaduje zapracovať podmienky
obce k rešpektovaniu ochranného pásma vodného zdroja HDN-1. Nakoľko
v navrhovanej vyhláške sa zakazuje odoberanie podzemnej vody z hornín fatrika a
niektoré podmienky zo strany predkladateľa sú likvidačné pre obec.
-Obec podala žiadosť na ÚPSVaR v Piešťanoch, možnosť zamestnať dlhodobo
nezamestnaných a vytvorenie pracovných miest od 1.4.2015 do 30.9.2015.
-Bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce podľa
uznesenia OZ č. 13 zo dňa 21.01.2015. Starostka obce vypísala výberové konanie,

ktoré bolo uverejnené v Piešťanskom týždni č.6/2015, na úradnej tabuli od
30.01.2015 do 11.03.2015 a na stránke obce zverejnené od 30.01.2015 do
11.03.2015. V tomto termíne nebola doručená žiadna žiadosť o výkon funkcie
Hlavného kontrolóra obce Ducové. Poslanci OZ berú na vedomie túto skutočnosť.
-Kontajner na jarné upratovanie v termíne od 24.03. do 27.03.2015 pri záhrade MŠ
a v termíne od 30.03. do 1.4.2015 pri ihrisku. Kontajner je na objemový odpad
a drobný stavebný odpad.
-Starostka obce s poslancami OZ obce Ducové prerokovali parkovaciu plochu pri
obecnom úrade.
Uznesenie č. 22
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú parkovaciu plochu pri obecnom úrade.
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
-Slovenský vodohospodársky podnik stredisko Piešťany vyrúbil obci poplatkové
rozhodnutie za odber podzemných vôd za rok 2014 vo výške 482,50 eur.
Uznesenie č. 23
Poslanci OZ obce Ducové berú na vedomie poplatkové rozhodnutie SVP š.p.
Piešťany vo výške 482,50 eur. List je prílohou k zápisnici.
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu 3
Starostka obce predložila na schválenie Štatút obce Ducové.
Uznesenie č.24
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú Štatút obce Ducové.
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 4
Starostka obce predložila na schválenie Rokovací poriadok OZ, ktorý je základným
nástrojom pre rokovanie OZ, a je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 25
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
obce Ducové
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 5
Starostka obce predložila poslancom OZ obce Ducové Správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu obce Ducové o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
a Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.
540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteľstvo obce Ducové.
Uznesenie OZ č. 26
Poslanci OZ obce Ducové berú na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu obce Ducové o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 a Správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z. z. § 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteľstvo obce Ducové. Správy sú prílohou
k zápisnici.
Za.: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

Rôzne
Starostka obce predložila na prerokovanie:
1.Mináriková Eva, bytom Moravany nad Váhom, Piešťanská ulica 371/78 predložila
geometrický plán po zameraní pozemku par. č. 570/4 druh pozemku zastavané
plochy vo výmere 6 m², par. č. 10131/5 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 85
m².
Uznesenie č. 27
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú odpredaj pozemkov v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. e) predaj majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Jedná sa o parcely vo zapísané na LV č. 453 vo vlastníctve obce
Ducové par. č. 570/4, druh pozemku zastavané plochy vo výmere 6 m², parcela
registra C KN, k. ú. Ducové, par. č. 10131/5, druh pozemku ostatné plochy vo
výmere 85 m², parcela registra C KN, k. ú. Ducové, vytvorené geometrickým plánom
číslo 79/15. Cena za 1 m² je stanovená 2,50 eura. V zmysle tohto uznesenia sa
vytvorí kúpnopredajná zmluva pre kupujúcu: Eva Mináriková, rod. Hrnčiarová, nar.
11.05.1952, trvale bytom Piešťanská 371/78, Moravany nad Váhom. Žiadosť
a geometrický plán sú prílohou k zápisnici.
Za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu7
Diskusia
Poslanci OZ obce Ducové prerokovali – detské ihrisko modernizáciu – v spolupráci
s rodičmi a dobrovoľníkmi obce – osadenie nového ihriska a oprava preliezok
a náterov.
Záver
Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie OZ vyhlásila za ukončené.
Overovatelia: Richard Orviský
Jaroslav Minárik

Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 23.03.2015

Mária Koláriková
starostka obce

