
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 26. 11. 2019 o 17:00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, Marcela Šimonová 
Ospravedlnení:      
Hostia:      
Prítomní spolu podľa prezenčnej listiny: 8 
 

1. Otvorenie: 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mária Koláriková. 
Privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len ,,OZ“) a oboznámila ich 
s programom. Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňujú 5 z 5 poslancov, je 
prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na vypustenie bodov z navrhovaného 
programu.  
Uznesenie č. 78/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:  
Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na doplnenie bodov do programu.  
 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Poláčka Milana  a Ing. Reháková 
Lucia, ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Marcelu Šimonovú.  
 
Uznesenie č. 79/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
overovateľov zápisnice Ing. Poláček Milan  a Ing. Reháková Lucia.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  

2. Interpelácie poslancov OZ  
3. Zmluva - rekonštrukcia verejného osvetlenia  



4. Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre  

     inventarizáciu majetku k 31.12.2019  

5. Prerokovanie - Návrh Rozpočtu Obce Ducové na rok 2020-2022,   

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové o miestnych daniach,  

-  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové  o miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady    

- Poplatky obce  

6. Centrum voľného času Piešťany – Dohoda o spolupráci na rok 2019/2020 

7. Zabezpečenie zimnej údržby  2019/2020 

8. Odmeny poslancov OZ, členov riadnych komisií za rok 2019 

9. Kultúrno- spoločenské podujatia – Mikuláš, Stolnotenisový turnaj   

10. Žiadosti od občanov:  

– Ing. Iveta Čavojská – žiadosť o zafinancovanie materiálov pre zostavenie 

monografie obce Ducové 

11. Rôzne  

12. Záver    
 
K bodu č. 2 Interpelácie poslancov   

Poslanci – sa pýtajú prečo stále parkujú autá na miestnych komunikáciách nakoľko od 15. 
novembra 2019 bola zverejnená výzva aby občania svoje autá parkovali vo dvoroch. Starostka 
odpovedala občania boli upozornení viac krát a stále parkujú  autá na komunikáciách, 
nerešpektujú nariadenie obce.  
Návrh poslancov je,  aby boli osadené dopravné značky zákaz státia na miestnych 
komunikáciách z dôvodu prejazdnosti a bezpečnosti.  
 

K bodu č. 3 Zmluva – rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Starostka informovala poslancov, že na základe prieskumu trhu pre rekonštrukciu verejného 
osvetlenia bude podpísaná zmluva o dielo s firmou.  
Uznesenie č. 80/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

podpísanie Zmluvy o dielo na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Ducové s firmou 

CEVO, s.r.o.,  Ambrova 35, 831 01 Bratislava v celkovej výške 23050,30 eur.  

 
Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Zmluva o dielo tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  

 
 

K bodu č. 4  Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre   inventarizáciu 

majetku k 31.12.2019   

Starostka predložila návrh na zloženie inventarizačnej komisie Obce Ducové pre 
inventarizáciu majetku k 31.12.2019. OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie podľa 
predloženého návrhu.   
Uznesenie č. 81/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  



zloženie inventarizačnej komisie Obce Ducové pre inventarizáciu majetku k 31.12.2019.  
    
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Návrh inventarizačnej komisie tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia 
 
K bodu č. 5 Prerokovanie - Návrh Rozpočtu Obce Ducové na rok 2020-2022,   

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové o miestnych daniach,  

-  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové  o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady    

- Poplatky obce  

Poslanci OZ prerokovali:  

-  Návrh rozpočtu na rok 2020 a predpokladaný na roky 2021-2022,  

- Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch  

sadzba dane  orná pôda zo 45% na 50%,   

poplatok za psa zo 4,00 € na 5,00 €, 

dane do 3,00 € sa nebudú vyberať. 

- Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad 

Sadzba poplatku pre fyzické osoby: z 0,0548 € na 0,0685 € za osobu kalendárny deň 

Pre nehnuteľnosti rekreačné stavby: 0,0162 pri vývoze 120 litrovej nádoby,  

Pre podnikateľov: 0,040 €/l pri vývoze 110 l nádoby 17 vývozov ročne,  

        0,040 €/l pri vývoze 120 l nádoby 17 vývozov ročne. 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je vo výške 0,50 € za 1 kg.     

Jednorazový poplatok za  ďalšiu 120 l nádobu vo výške 20 €. 

- Poplatky obce  

Návrh poplatok za vodu – 1,20 €/m3. 

Poslanci OZ prehodnotili návrhy všeobecne záväzných nariadení obce. Návrhy budú 

vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce.  

 

K bodu č. 6 Centrum voľného času Piešťany – Dohoda o spolupráci na  rok     
2019/2020 

Starostka informovala poslancov OZ o dohode o spolupráci s mestom Piešťany za účelom 
zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Ducové 
a centrom voľného času zriadenom na území mesta Piešťany na dobu určitú do 30.06.2020. 

Uznesenie č. 82/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
uzatvorenie Dohody o spolupráci s mestom Piešťany dobu určitú do 30.06.2020.  
    
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Dohoda o spolupráci a prílohy tvoria prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia 



 

K bodu č. 7. Zabezpečenie zimnej údržby  2019/2020 

Zimnú údržbu bude zabezpečovať formou objednávky p. Jánoška Peter, cena za výkon 

odhŕňania je 28 €/ 1 h s DPH.  

Uznesenie č. 83/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
zabezpečenie zimnej údržby p. Jánoška Peter, Piešťany.  
    
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8. Odmeny poslancov OZ, členov riadnych komisií za rok 2019 

Starostka obce predložila poslancom OZ podklady k odmenám za I. a II. polrok 2019. 

Odmeny poslancov predstavujú 1610,00 eur.  

Uznesenie č. 84/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
odmeny poslancov OZ za I. a II. polrok 2019 vo výške 1610,00 eur.   
    
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 
 
Poslanci OZ navrhujú jednorazovú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ducové vo výške 
10% z tarifného platu za rok 2019. 
Uznesenie č. 85/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
hlavnej kontrolórke obce Ducové jednorazovú odmenu vo výške 10% z tarifného platu za rok 
2019.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 
 
 
  

K bodu č. 9 Kultúrno- spoločenské podujatia – Mikuláš, Stolnotenisový turnaj   

Starostka obce informovala poslancov OZ o plánovaných akciách Mikuláš a Stolnotenisový 

turnaj.  



 Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
zabezpečenie a usporiadanie akcií – Mikuláš a stolnotenisový turnaj.   
    
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

 

K bodu č. 10. Žiadosti od občanov:  

– Ing. Iveta Čavojská – žiadosť o zafinancovanie materiálov pre zostavenie 

monografie obce Ducové 

Starostka predložila poslancom OZ žiadosť p. Ing. Čavojskej o zafinancovanie materiálov pre 

zostavenie monografie obce Ducové. Poslanci OZ sa budú danou žiadosťou zaoberať na 

najbližšom zasadnutí.   

 

K bodu č. 11. Rôzne  

Starostka obce informovala poslancov OZ:  
 

- Multifunkčné ihrisko príprava osadenia konštrukcie, sietí.  
 

 
-Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s.,  – zámer na odpredaj pozemku vo výmere 
41,60  m2 z dôvodu osadenia kioskovej trafostanice. Poslanci OZ schvaľujú zámer podľa 
osobitného zreteľa na odpedaj časti par. č. 127/1 zapísanej na LV č. 453, k. ú. Ducové 
podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení. Návrh 
Zámer na odpredaj  bude vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.  

 

 
K bodu č. 12 Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Marcela Šimonová                      
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Poláček Milan        ................................... 
                                           
Ing. Reháková Lucia       ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


