
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 31.01.2014 o 18.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 4 
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  
  3. Záverečný účet obce za rok 2013 - schválenie 
  4. Plnenie rozpočtu za rok 2013 - schválenie 
  5. Plán a podujatia na rok 2014 
  6. Rôzne   
  7. Diskusia        

8. Záver 
                      

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania, s overovateľmi 
zápisnice Jaroslav Minárik a Ing. Viliam Minarech, zapisovateľkou Mgr. Lýdiou 
Uherčíkovou  a schvaľujú  ho. 

Za: 4 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu č. 2 
Starostka obce informovala poslancov o povinnosti obce v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov vypracovať „Bezpečnostný projekt“.  
Starostka obce informovala poslancov o zákone  č. 417/2013, podľa ktorého 
poberatelia dávok v hmotnej núdzi majú povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne na 
drobných prácach v obci. 
Analýzu vody z obecného vodovodu nám bude aj v tomto roku robiť firma Labeko 
Piešťany. 
 
K bodu 3  
Uznesenie č. 133 
Poslanci OZ schválili a berú na vedomie bez výhrad Záverečný účet obce za rok 
2013. (Je prílohou zápisnice) 
. 

Za: 4 poslanci                     proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov 

  
K bodu 4 
Uznesenie č. 134 
Poslanci OZ prerokovali a schválili plnenie rozpočtu za rok 2013. (Je prílohou 
zápisnice) 

Za: 4 poslanci                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu 5 
Uznesenie č. 135 
Poslanci OZ schválili  harmonogram zasadnutí OZ a plán podujatí obce pre rok 2014.  

Za: 5 poslancov                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 



K bodu 6 
Uznesenie č. 136 
Poslanci OZ neschválili umiestnenie kontajnera na kovy od firmy M.Pedersen, 
nakoľko občania tento odpad likvidujú odvozom do kovošrotu. Náklady na vývoz 
kontajnera mali byť v predpokladanej výške 91,- €. 

Za: 4 poslanci                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 137 
Poslanci OZ schválili vymaľovanie kultúrneho domu p. Nerpasom, Moravany nad 
Váhom začiatkom februára 2014. 

Za: 4 poslanci                  proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov  

 
Uznesenie č. 138 
Poslanci schválili umiestnenie nových zvodidiel v hornej časti obce firmou Elektrovod 
Žilina. 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov  

 
Uznesenie č. 139 
Poslanci schválili oplotenie betónovej plochy na ihrisku od cesty a oplotenie MŠ. 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov   

 
V Dňa 21.2.2014 o 18.00 hod. 2014 sa uskutoční jednanie o pokračovaní v budovaní 
cesty od p. Š. Ivanova po cestu vedľa p. Tvrdíkovej s vlastníkmi dotknutých 
pozemkov. 
Pri p. J. Drahovskom bude osadená značka „Hlavná cesta“. 
Poslanci OZ navrhli rozšíriť cestu na cintorín od Ing. Koroša, nakoľko je úzka 
a vznikajú tam kolízie vozidiel. Taktiež je problematický vývoz kontajnera. 
Obci bola doručená sťažnosť Ing. Talajku na riešenie susedských vzťahov. Táto 
sťažnosť bola postúpená Stavebnému úradu. 
Dňa 28.02.2014 o 16.30 hod. bude v kultúrnom dome Maškarný ples pre deti. 
Poslanci OZ sa zaoberali prenájmom kabín na ihrisku. Touto možnosťou sa budú 
poslanci zaoberať na ďalšom zasadnutí, aby bol prenájom v zmysle zákona 
o nakladaní s majetkom obce.  
  
 
Overovatelia:  Jaroslav Minárik 
   Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: Mgr. Lýdia Uherčíková 

V Ducovom, dňa 03.02.2014.              
 

 

 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


