Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2015 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. Činnosť obce,
a) valorizácia platu starostu obce
3. Pozemkové úpravy obce Ducové
4. Rôzne: žiadosti od občanov a poslancov
5. Diskusia
6. Záver

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania,
s overovateľmi zápisnice: Jozef Hlísta a Jaroslav Minárik, zapisovateľkou Alena
Miklová a schvaľujú ho.
Za: 5 poslanci
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
K bodu č. 2
Starostka obce informovala poslancov OZ obce Ducové o tom, že obec dostala dotáciu
vo výške 17.000,- € na opravu strechy a fasády MŠ. S prácami by sa malo začať
v mesiaci júl a august keď bude MŠ zatvorená. Poslanci poverili starostku obce, na
prieskum trhu opravu strechy ponuky od niekoľkých firiem, z ktorých sa na najbližšom
zasadnutí 2.7.2015 vyberie najlepšia ponuka.
Starostka obce informovala poslancov OZ o priebehu čistenia kanálov v obci, ktoré
prevádza firma Frťala V. Ripňany. Väčšina je už vyčistená a práce budú naďalej
pokračovať.
Pri kultúrnom dome sa vybudovalo parkovisko za pomoci občanov obce.
Uznesenie č. 35
Poslanci OZ schvaľujú, aby bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce s A. Kobelárom,
M. Bielikom, R. Orviským a R. Kolárikom. Hrubá odmena za vykonané práce je 80,00
€ pre osobu, pomocné práce vykonával: Marián Minárik za vykonanú prácu je 28,00
€. Starostka obce ďakuje občanom za pomoc pri výstavbe parkoviska.
Za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Na minulom zasadnutí poslanci OZ obce Ducové žiadali upozorniť neplatičov na
povinnosť zaplatenia za odber vody, inak bude obec nútená pristúpiť k zastaveniu
dodávky vody týmto domácnostiam. Občania dostali výzvu na zaplatenie a väčšina
k 25.6.2015 poplatky zaplatila. Termín vo výzve bol stanovený do 30.6.2015.

a) Valorizácia platu starostu obce Ducové:
Plat starostu sa určí ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR a násobok podľa § 4 ods. 1, bod 3, zákona č. 253/1994 Z.z.,
priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR v roku 2014 dosiahla 858,00
€. Starostka obce uviedla, že v zmysle platných právnych noriem sa plat starostu obce
každý rok prerokováva na zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 36
OZ Ducové na základe § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov:
a) berie na vedomie/konštatuje:
že na základe uznesenia č. 99/2013 zo dňa 14.3.2013 bol plast starostky doposiaľ
stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 7 citovaného zákona vo výške 1 000,00 €.
b) schvaľuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a podľa Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov,
plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobok
podľa § 4 ods. 1 bod 1, Zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov , čo
v podmienkach obce je 1,49 násobok priemerného platu v NH SR 858,00 €, čo po
zaokrúhlení na celé eurá nahor je mesačná mzda vo výške 1279,00 € od 1.7.2015.
Za: 5 poslancov

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
Starostka obce a poslanci OZ prerokovali návrh na pozemkové úpravy v k. ú. obce
Ducové na základe informácií z predchádzajúceho zasadnutia OZ od Ing. Heviera
z pozemkového a lesného odboru, Okresného úradu Piešťany.
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové má záujem na konaní pozemkových úprav v k. ú.
Obce Ducové podľa zákona č. 330/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

zdržalo sa: 1 poslanec

K bodu č. 4
Na zasadnutí OZ dňa 20.5.2015 sa poslanci zaoberali žiadosťou Marcela Ivanova,
ktorý chcel odkúpiť časť pozemku obce umiestneným medzi jeho rodinným domom
a domom Ing. Viliama Minarecha. Poslanci navrhli osloviť Ing. Minarecha, o možnosť
odkúpenia zvyšnej časti pozemku. Následne Ing. Minarech podal žiadosť na obec
o odkúpenie tejto časti. Nakoľko ide o pozemok obce, ktorý nie je možné využiť ako
stavebný pozemok a obec ho nevyužíva ani na iné účely, poslanci OZ súhlasia s jeho
predajom.
Uznesenie č. 38
Poslanci OZ Ducové schvaľujú odpredaj pozemku v súlade so zákonom č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. e) predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Jedná sa o parcely zapísané na LV č. 453 vo vlastníctve obce
Ducové, parc. č. 102 druh pozemku orná pôda vo výmere 260 m2, parc. registra C KN,
k.ú Ducové a parc. č. 103 druh pozemku orná pôda vo výmere 125 m2, parc. registra
C KN, k.ú. Ducové. Cena za 1 m2 je stanovená 2,50 €. Kupujúci si na vlastné náklady

dajú vypracovať geometrický plán aj vklad do katastra. Po predložení geometrického
plánu obec Ducové vyhotoví kúpnopredajnú zmluvu pre kupujúcich:
½ pozemkov Marcel Ivanov, nar. 29.12.1977, trvale bytom Ducové č. 167, a ½
pozemkov Ing. Vialiam Minarech, nar 18.12.1958 a Ing. Mária Minarechová, rod.
Moravčíková, nar. 12.11.1959, obaja trvale bytom Ducové č. 166.
Za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
Na zasadnutí OZ dňa 20.5.2015 boli prerokovávané žiadosti na prenájom pozemku
obce vedľa rodinného domu manželov Matejovičových - výsadba zelene a jej údržba
a žiadosť R. Tamajku na vytvorenie 2 parkovacích miest. Nakoľko k dohode medzi
žiadateľmi nedošlo, poslanci OZ si prizvú oboch žiadateľov na zasadnutie 2.7.2015,
kde sa tieto žiadosti budú riešiť priamo s nimi.
Poslanec OZ žiada o prekontrolovanie dažďového vpustu pri ihrisku, nakoľko je tento
umiestnený hlboko pod úrovňou cesty.
Poslanci OZ obce Ducové poukázali na podmytie štátnej cesty v dažďovom odvodnení
pri p. Hlístovi na štátnej ceste. Vyzvali starostku o riešenie danej situácie s vlastníkom
SÚC Trnava – písomné vyrozumenie k odstráneniu a spevneniu cestného telesa.
Poslanci OZ obce Ducové sa zaoberali ústnymi dopytmi od občanov o výstavbu
bytovky. Starostka obce poznamenala, že na obecnom úrade nevedieme žiadnu
žiadosť o nájomné byty. Obecné zastupiteľstvo obce Ducové požiadalo starostku obce,
aby vykonala prieskum záujmu občanov o nájomné byty. Prieskum bude uverejnený
na obecnej tabuli a na stránke obce. Prieskum bude vykonaný formou žiadostí od
občanov do 31.08.2015, žiadosti sa doručia na obecný úrad Ducové, osobne alebo
poštou. Vyhodnotenie prieskumu sa uskutoční v mesiaci september na riadnom
zasadnutí OZ.
Ľubomír Malik požiadal opätovne poslancov OZ o riešenie cesty od ihriska. Poslanci
OZ sa už dlhšiu dobu pokúšajú o rôzne varianty riešenia, zatiaľ však narážajú na
odmietavé stanoviská oslovených občanov. Poslanci OZ preto poverili starostku obce,
aby oslovila ešte p. Elenu Rehákovú. V prípade jej súhlasu, by mohlo dôjsť k riešeniu
tejto cesty.
Ďalej sa poslanci zaoberali organizačným zabezpečením Národnej púte na Kostolec,
ktoré bude v nedeľu 5.7.2015 s programom uvedeným na plagáte.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.
.
Overovatelia: Jozef Hlísta
Jaroslav Minárik
Zapísala: Alena Miklová
V Ducovom, dňa 29.06.2015.
Mária Koláriková
starostka obce

