
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 28.6.2012 o 18.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, ţe Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, ţe sú prítomní 5 
poslanci, teda v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
           2. Kontrola plnenia uznesení OZ 
                     3. Správa o činnosti OcÚ Ducové 
                     4. Správa audítora za rok 2011 
                     5. Povodne – návrh riešenia 
  6. Rôzne  - zrušenie kniţnice, podujatie pre deti, príprava stretnutia 
vlastníkov pozemkov pre otvorenie miestnej komunikácie od ihriska,               
                     7. Diskusia 
                     8. Záver                  

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a schvaľujú  ho. 

Za: 5 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 65 
Starostka informovala poslancov o audite účtovnej uzávierky za rok 2011. Poslanci 
správu audítora zobrali na vedomie bez výhrad. Správa audítora je prílohou 
zápisnice. 

Za. 5 poslanci                      proti: 0 poslancov                  zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu 5 
Starostka obce informovala poslancov o vybudovaní zábrany na mostíku pri P. 
Hlístovi, aby voda zo stavu nepretekala na cestu. Obec  musí dostať vyjadrienie SÚC 
Trnava. Priebeţne sa budú čistiť kanále, prekopávať odtokové kanále v obci, aby sa 
zamedzilo povodňovým situáciám. 
 
Uznesenie č. 66 
Starostka informovala poslancov o moţnosti zrušenia miestnej kniţnice, ktorá je 
nefunkčná od r. 1997. Kniţný fond nebol obnovovaný. Knihy budú ponúknuté 
okolitým školám. Poslanci odhlasovali zrušenie kniţnice, čo bude oznámené aj 
Ministerstvu kultúry SR. 

Za: 5 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdrţalo sa: 0 poslancov   

 
Uznesenie č. 67 
Mináriková Eva dala na Obec Ducové ţiadosť o odkúpenie pozemku, na ktorom je 
postavená stodola (pri p.Korošovi). Stodola je vlastníctvom rod. Hrnčárovej. OZ 
rozhodlo o odpredaji iba časti pozemku, a to pod stodolou, z ľavej a pravej strany a 
za stodolou k brehu. Predná časť od stodoly po cestu zostáva vo vlastníctve obce. 
Obec umoţní prechod k  pozemku. Predajná cena je 2,50 €/1 m2.Predaj podľa §9a 
odst.8 písm.e) zákona 138/1991 Zb.hodného osobitného zreteľa predávaného 
pozemku parc.č.570/2,570/3, reg.C druh zastavané plochy, výmera 49 a 60 m2, 
parc.č.10131/3 a 10131/4, reg. E druh zastavané plochy o výmere 15 a 39 m2. 



 

Za: 5 poslanci                       proti: 0 poslancov                  zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
 
 
 
Uznesenie č. 68 
Poslanci OZ schválili vybudovanie komunikácie v novom obvode s betónovým povr- 
chom. Práce by sa mali uskutočniť v jesenných mesiacoch. Vybudovanie 
komunikácie sa uskutoční formou verejného obstarávania. 

Za: 5 poslanci                           proti: 0 poslancov               zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 69 
V mesiaci september sa uskutoční výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ Ducové 
s nástupom od 1.12.2012. Za OZ bude vo výberovej komisii Mgr. Uherčíková. V 
mesiaci júl 2012 Obec Ducové zverejní podmienky výberového konania na stránke 
obce a v tlači. 

Za: 5 poslanci                            proti: 0 poslancov               zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 70 
Od 1.9.2012 Obec Ducové obsadzuje miesto učiteľky MŠ Ducové. Ţiadosti s 
profesným ţivotopisom môţu záujemci posielať na Obecný úrad Ducové do 
15.8.2012. Výber učiteľky MŠ urobia poslanci OZ. 

Za: 5 poslancov                          proti: 0 poslancov               zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 71 
Poslanci OZ schválili odkúpenie merača rýchlosti umiestneného na začiatku 
Ducového do vlastníctva obce. 

Za: 5 poslancov                          proti: 0 poslancov               zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu 6    
Starostka obce informovala poslancov OZ o vrátení 2 pozemkov v novom stavebnom 
obvode ku koncu augusta 2012. 
Dňa 27.8.2012 o 18.00 hod. sa uskutoční stretnutie vlastníkov pozemkov  pre 
otvorenie miestnej komunikácie od ihriska za účasti poslancov OZ a stavebného 
úradu. Všetkým vlastníkom budú zaslané pozvánky na toto stretnutie. 
Dňa 5. 7. 2012 sa uskutoční národná púť na Kostolec. Tento rok organizuje púť 
rímsko-katolícka cirkev v spolupráci s nadáciou Dedičstvo otcov zachovaj nám pane. 
V mesiaci august sa uskutoční stretnutie 9 vlastníkov pozemkov na miestnom 
cintoríne. Do tohto termínu bude obec zisťovať moţnosti vysporiadania a získania 
týchto pozemkov do vlastníctva obce. 
Nakoľko Ing. A. Benka od júla 2012 zrušil ţivnosť nemôţe prevádzkovať správu 
miestneho vodovodu. Poslanci OZ oslovia osoby vlastniace osvedčenie na výkon 
takejto činnosti. 
Starostka obce informovala poslancov o prebehnutej kontrole miestneho vodovodu, 
ktorý bol skolaudovaný rozhodnutím OÚ ŢP Trnava v roku 1995. Pracovník SHMÚ 
zhodnotil, ţe obec má splnené všetky povinnosti, ktoré jej ukladá zákon. 



 
V priebehu mesiaca júl 2012 budú zrealizované vodovodné prípojky k rodinným 
domom smerom k RD. 
Dňa 30.6.2012 o 18.00 hod sa na miestnom ihrisku uskutoční akcia pre deti pri príle- 
ţitosti ukončenia školského roku. Bude podávané občerstvenie, atrakciou bude 
skákací hrad.   
Poslanci boli informovaní o výbere miestnych daní a poplatkov v roku 2012. Analýza 
je prílohou zápisnice. 
 
   
Overovatelia: Ing. Milan Poláček 
   Mgr. Lýdia Uherčíková  
 

 

Zapísala: Alena Miklová 
 

V Ducovom, 02.07.2012. 
 

 

       Mária Koláriková 

         starostka obce 
 

        


