
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 26.06.2013 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. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2013 
  3. Príprava podujatia – 5.7.2013 - Kostolec 
                     4. Rôzne   
  5. Diskusia        

6. Záver 
                      

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a overovateľmi 
zápisnice Jaroslav Minárik a Mgr. Lýdia Uherčíková a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Poslanci sa oboznámili s plnením rozpočtu k 31.3.2013 v jeho príjmovej aj 
výdavkovej časti. Celkové príjmy obce boli 34 022,- € a výdavky 27 628,- €. K plneniu 
rozpočtu poslanci nemali výhrady. 
 
K bodu č. 3 
Poslanci preberali zabezpečenie púte na Kostolec, ktorá bude 5.7.2013 a ďalšia časť 
bude prebiehať pri kultúrnom dome. Pripravili materiálno-technické zabezpečenie 
podujatia. Občania budú o časovom programe podujatia informovaní 
prostredníctvom vývesnej tabule obce a webovej stránky obce.  
  
K bodu č. 4  
Uznesenie č. 109 
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrh na opätovné jednanie so sl. I. 
Antalovou ohľadom  prístupovej cesty k záhradám občanov. Poslanci tento návrh 
schválili. 

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

 
Uznesenie č. 110 
Poslanci OZ schválili predaj časti pozemku vo vlastníctve obce Ducové, vedeného na 
LV č. 453 v k.ú. Ducové pre p. Rudolfa Samuhela, bytom 922 21 Ducové č. 47 podľa 
§ 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. Ide o parcelu č. 10100/4, zastavané 
plochy, parcela registra „C“ o výmere 62 m2 vytvorenú geometrickým plánom č. 
138/2013. Cena za 1 m2 je stanovená 2,50 €. V zmysle tohto uznesenia sa vyhotoví 
kúpnopredajná zmluva. 

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

 
 
 



Uznesenie č. 111 
Poslanci OZ rozhodli o predaji posledného voľného pozemku na IBV. Ide o  pozemok 
na parcele č. 276, orná pôda, o výmere 1317 m2. Nakoľko kvôli plynovodu v blízkosti 
pozemku  je  možné  tento  využiť  ako stavebný s určitými   obmedzeniami,  cena za  
1 m2 je stanovená 17,- €. Celková cena za pozemok je 22 389,- €.  
Ďalšie podmienky predaja: 
- stavbu započať do 5 rokov od získania pozemku 
- všetky náklady spojené s predajom pozemku hradí kupujúci 
- o pridelení pozemku rozhodujú poslanci OZ 
- zriadenie predkupného práva na pozemok v prospech obce Ducové v prípade 
  predaja alebo akéhokoľvek scudzenia. Platí do kolaudácie stavby. Prostriedky 
  z predaja pozemku budú použité výlučne na budovanie infraštruktúry na novom  
  stavebnom obvode.  

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

 
V najbližšej dobe sa urobí nový plot pri kultúrnom dome, nakoľko starý bol značne 
zničený. 
Na novej ceste ku kaplnke sa namontujú nové zvodidlá. 
13.7.2013 sa uskutoční na Ducovom fultbalový turnaj starých pánov. 
 
 
Overovatelia:  Jaroslav Minárik 
    Mgr. Lýdia Uherčíková  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 26.06.2013              
 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


