
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 13.12.2018 o 18.30 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:    PhDr. Ing. Veronika Opáleková (hlavná kontrolórka) 
 
    
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Ducové doplnenie členov  

- Určenie poslanca OZ do Rady školy pri Materskej škole Ducové  

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ducové na roky 2019-2021 

4. Schválenie Rozpočtu obce Ducové na rok 2019-2021 

5. Schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o miestnych 

daniach 

- Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

- Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

6. Činnosť obce  

7. Investičný plán na rok 2019   

8. Vodáreň – výmena tlakových nádob   

9. Žiadosti od občanov – Jakub Dobiáš a Martina Máliková, Uherčíková Lýdia  

10. Podujatia obce na rok 2019   

11. Rôzne  

12. Záver 
 
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.  
 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   Ing.Poláček Milan  
        Mgr. Lukáš Vrábel 
 



Za  zapisovateľku bola určená p. Marcela Šimonová pracovníčka obecného úradu.  
 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
K uvedenému programu rokovania neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala 
o ňom hlasovať. Pozvánka je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
 
 
 
K bodu č. 2 Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Ducové doplnenie 
členov  
A) 
Poslanci OZ doplnili do komisií členov nasledovne:  
Predseda ekonomickej komisie Ing. Lucia Reháková 
členovia: Drahovský Jozef, Ing. Hlístová Černáková Lucia  

 
Predseda sociálnej komisie a verejného poriadku Mgr. Lukáš Vrábel 
členovia: Ing. Poláček Milan, Ing. Reháková Lucia  

 
Predseda komisie pre kultúru,  vzdelávanie a športu Ing. Lucia Hlístová Černáková 
členovia: Srogoň Jakub, Hlísta Matúš, Ing. Reháková Lucia  
 
Predseda komisie stavebnej a životného prostredia Ing. Milan Poláček 
členovia: Mgr. Vrábel Lukáš, Drahovský Jozef 

 
Uznesenie č. 14/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
zloženie komisií doplnenie členov pri Obecnom zastupiteľstve obce Ducové: 

- Ekonomická komisia -  členovia: Drahovský Jozef, Ing. Hlístová Černáková Lu-
cia  

- Sociálna komisia a verejného poriadku - členovia: Ing. Poláček Milan, Ing. Re-
háková Lucia  



- Komisia pre kultúru, vzdelávanie a športu - členovia: Srogoň Jakub, Hlísta Ma-
túš, Ing. Reháková Lucia  

- Stavebná komisia a životného prostredia- členovia: Mgr. Vrábel Lukáš, Drahov-
ský Jozef. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
B) Určenie poslanca OZ do Rady školy pri Materskej škole Ducové 

 
Z poslancov OZ bola určená p. Reháková do Rady školy pri Materskej škole Ducové.  
 
Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ducové do Rady školy pri Materskej škole 
Ducové Ing. Rehákovú Luciu.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 3 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ducové na roky 
2019-2021 

 
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál 
na rokovanie OZ, predložený návrh rozpočtu na obdobie rokov 2019-2021 schváliť. 
 
        Prílohou k zápisnici.  
Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Ducové na roky 
2019-2021. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 Schválenie Rozpočtu obce Ducové na rok 2019-2021 

 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov je obec Ducové povinná prerokovať a schváliť návrh 

finančného rozpočtu  na roky 2019 – 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uvedený materiál predložila k rokovaniu p. Šimonová. 



 

 
Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
finančný rozpočet obce Ducové na roky 2019. 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 1 (Ing. Hlístová) 
 

Uznesenie č. 18/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
finančný rozpočet obce Ducové na roky 2020, 2021. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
   Prílohou k zápisnici. 

 
Poslanci OZ navrhli do rozpočtu zapracovať vo výdavkovej časti navýšenie položky na 
OKS v Piešťanoch sumu 500,00 eur pre účastníkov sprievodu je to reprezentácia obce 
a našich krojov.  
 
Uznesenie č. 19/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
výdavky vo výške 500 eur na OKS v Piešťanoch pre rok 2019. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
  

K bodu č. 5 

- Schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o miestnych daniach 

- Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

- Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

  
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložila 
starostka  návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o miestnych daniach na území obce 
Ducové, ďalej VZN č. 2/2018 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Ducové. Oproti VZN na rok 2018 ide o úpravu 



poplatkov za komunálny odpad. Dôvodom je spol. Márius Pedersen a.s. zvyšuje ceny 
a taktiež sa zvyšuje cena za uloženie odpadu - Kopaničiarska spoločnosť a.s.. Z toho 
dôvodu bol tento poplatok  navýšený. Návrhy bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní, 
k návrhu neboli  vznesené žiadne návrhy ani pripomienky. 
 

Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o miestnych daniach na území obce 

Ducové. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 
    Prílohou k zápisnici.  

 

Uznesenie č. 21/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ducové. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 
    Prílohou k zápisnici.  

 

V zmysle zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a niektorých zákonov  a zákona 276/2001 o regulácii v sieťových 
odvetviach obec zavádza toto nariadenie na území obce Ducové.  
 
Uznesenie č. 22/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ducové. 

    Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
    Prílohou k zápisnici.  

 
K bodu č. 6 Činnosť obce  
Starostka prerokovala s poslancami OZ cenu vody a náklady na výrobu vody, tým že 
obec tvorí rezervu na opravy a údržbu na vodovode. Cena vody bola od 1.1.2018 vo 
výške 0,65 €/m³.  Návrh na cenu vody aj s tvorbou rezervy je 0,80 €/m³.  
 
Uznesenie č. 23/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  



schvaľuje    
cenu vody od 1.1.2019 vo výške 0,80 €/m³.  
   Hlasovanie:  

za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 7 Investičný plán na rok 2019 

 
Poslanci OZ  na najbližšom zasadnutí predložia investičný plán na rok 2019. 
 
 
K bodu č. 8 Vodáreň – výmena tlakových nádob  
 
K tomuto bodu neboli predložené žiadne materiály.  
 
 
K bodu č. 9 Žiadosti od občanov – Jakub Dobiáš a Martina Máliková, Uherčíková 
Lýdia  
 
Pán Jančár zastupoval Jakuba Dobiáša, ktorý predložil poslancom návrh na cestu cez 
ihrisko v šírke 6 m k pozemku Jakuba Dobiáša z dôvodu prístupu k pozemku pre 
stavbu rodinného domu. Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí bol predložený iný 
variant prístupu zo strany pani Málikovej. Poslanci OZ po dlhšej rozprave,  tento návrh 
sa bude prejednávať na nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
Žiadosť pani Uherčíkovej bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
 
K bodu č. 10 Podujatia na rok 2019  
 
Komisie OZ predložia návrh na podujatia pre rok 2019 na nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
 
K bodu č. 11 Diskusia  
 

 Poslanci navrhli zakúpenie vaňového kontajnera a umiestiť ho na stavebnom 
obvode na ceste k Váhu. Dôvodom je, že sa začali množiť divoké skládky za 
obcou.  

 
Uznesenie č. 24/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
zakúpenie vaňového kontajnera.  
   Hlasovanie:  

za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 



 

 Mgr. Vrábel navrhol doplnenie verejného osvetlenia pri bytovkách. Vypracuje sa 
cenová ponuka.  

 

 Starostka a poslanci OZ navrhli odmenu pre p. Gajdošecha, p. Pollákovú a p. 
Bačíka za ich prácu.  

 
 Uznesenie č. 25/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
odmeny pre p. Gajdošecha Joachima vo výške 150,00 eur, p. Pollákovú Anku vo 
výške 150,00 eur a p. Bačíka Jozefa vo výške 150,00 eur.  
    

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 Poslanci OZ a občania prerokovali rekonštrukciu viacúčelovej plochy na 
miestnom ihrisku. Ide o vybudovanie a rozšírenie nového podkladu hracej 
plochy, vybudovanie mantinelov a oplotenia. Poslanci predložili viacero návrhov 
na danú rekonštrukciu. Záver vypracujú sa cenové ponuky pre danú 
rekonštrukciu rozmer 14mx28m. 

  
 
K bodu č. 12 Záver  
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
 
 
Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Milan Poláček     ................................... 
                                           
Mgr. Lukáš Vrábel     ................................... 
 
 
 
       Mária Koláriková – starostka obce  


