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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ducové, ktoré sa konalo dňa 
14.12.2022 o 17:00 hod. v kancelárii Obecného úradu Ducové  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu na rokovanie: 
1.Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022 
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
4. Schválenie VZN obce Ducové č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady    
5. Schválenie VZN č. 02/2023 o miestnych daniach 
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovacej pôsobnosti obce Ducové  
7. Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre inventarizáciu majetku 
k 31.12.2022  
8. Rôzne 
9. Záver 
      

 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že z 5 poslancov 
obecného zastupiteľstva sú 3 prítomní, teda OZ je uznášania sa schopné.  
 
K bodu č. 1 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
 

Uznesenie č. 352/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:     Jozef Drahovský, Ivan Kotlár 
za zapisovateľku:    Ing. Petra Šimová. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022 

 
Uznesenie č. 353/2022 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
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K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 

 
Uznesenie č. 354/2022 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

28.11.2022. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

 
K bodu č. 4 Schválenie VZN obce Ducové č. 01/2023 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady    
 
Poslanci OZ prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové  č.  01/2023 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2023. Návrh  
bolo vyvesený na ÚT obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie. Neboli doručené 
žiadne pripomienky zo strany občanov.       
 

Uznesenie č. 355/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové 

č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalen-

dárny rok 2023. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

VZN obce Ducové č. 01/2023 tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 
 
K bodu č. 5 Schválenie VZN č. 02/2023 o miestnych daniach 
 
Poslanci OZ prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 02/2023 
o miestnych daniach pre rok 2023 bolo vyvesené na ÚT obce a webovom sídle obce na 
pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne pripomienky zo strany občanov.   

    
 

Uznesenie č. 356/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 

02/2023 o miestnych daniach. 

 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

VZN obce Ducové č. 02/2023 tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
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K bodu č. 6 Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovacej 
pôsobnosti obce Ducové  
Poslanci OZ prerokovali návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ducové  
č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 
školách a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové od 01.01. 2023 bolo 
vyvesené na ÚT obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne 
pripomienky zo strany občanov. 
 

Uznesenie č. 357/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Ducové č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materských školách a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové od 01.01. 

2023. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 obce Ducové  tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia 

 
 
K bodu č. 7 Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre inventarizáciu 
majetku k 31.12.2022  
Starostka obce predložila návrh na zloženie inventarizačnej komisie Obec Ducové pre 

inventarizáciu majetku k 31.12.2022.  

 

Uznesenie č. 358/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie obce Du-

cové pre inventarizáciu majetku k 31.12.2022.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní:  

Hlasovanie:  
za: 3( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Zloženie inventarizačnej komisie  tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 8 Rôzne  

• Ekonómka obce predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu obce Ducové k 14.12.2022.  
 

Uznesenie č. 359/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Ducové k 14.12.2022.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 ( Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Čerpanie finančného rozpočtu tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
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• Ekonómka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 05/2022 
k 31.12.2022.  

 
 Uznesenie č. 360/2022 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje  v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  rozpočtové opatrenie č. 5/2022 k dá-

tumu 31.12.2022.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (  Drahovský, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

• Starostka obce informovala poslancov OZ, že sa vyčistil dažďový trativod a osadila 
sa tu drenážna hadica pri rodinnom dome č. 53.  

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

 
Zapísala: Ing. Petra Šimová                       
   

 
Overovatelia zápisnice:  
 
                                           
Jozef Drahovský       ................................... 
 
Ivan Kotlár       ................................... 
         
 
Mária Koláriková – starostka obce  


