
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 04.09.2013 o 17.00 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 II. štvrťrok 2013 
  3. Činnosť obce za II. Štvrťrok 2013 
                     4. Rôzne   
  5. Diskusia        

6. Záver 
                      

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a overovateľmi 
zápisnice Jaroslav Minárik a Ing. Viliam Minarech a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Poslanci sa oboznámili s plnením rozpočtu k 31.8.2013 v jeho príjmovej aj 
výdavkovej časti. Celkové príjmy obce boli 174 475,- € a výdavky 165 412,- €. 
K plneniu rozpočtu poslanci nemali výhrady. 
 
K bodu č. 4  
Uznesenie č. 112 
Nakoľko sa vytvorila rezerva v kapitálovom rozpočte, poslanci navrhli čiastočnú 
rekonštrukciu domu smútku v tomto rozsahu: výmena okien a dverí, vybudovanie 
betónovej plochy. V budúcom roku zastrešenie domu smútku s pretiahnutím strechy 
nad betónovou plochou. Poslanci tento návrh schválili. 

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

 
Uznesenie č. 113 
Poslanci OZ schválili opravu cesty v slepej ulici po Š. Ivanova a to betónovým 
povrchom a vytvorením zeleného pásu.  

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

 
Uznesenie č. 114 
Poslanci OZ rozhodli o odstránení živého plota pri prechode pre chodcov od 
autobusovej zastávky, nakoľko tento bráni dostatočnej viditeľnosti na hlavnej ceste.  

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

 
Starostka informovala poslancov, že v letných mesiacoch prestala fungovať obecná 
webová stránka. Na odstránení tejto chyby pracuje R. Tamajka. Nakoľko ide o dosť 
závažnú chybu, v súčasnosti nie je možné stanoviť presný termín obnovy stránky. 
 



Dňa 14.9.2013 sa uskutoční zber elektroodpadu v čase od 8.00 do 11.00 hod. pred 
požiarnou zbrojnicou. Samostatný oznam bude vyvesený v úradnej tabuli na inom 
mieste a taktiež zverejnený v obecnom rozhlase. 
 
V prvej polovici mesiaca október bude v obci pristavený kontajner na jesenné 
upratovanie. Termín bude občanom včas oznámený. 
 
Dňa 19.10.2013 sa uskutoční posedenie dôchodcov v kultúrnom dome Ducové. 
 
Dňa 25.10.2013 sa uskutoční v kultúrnom dome tekvicový večierok 
 
 
Overovatelia:  Jaroslav Minárik 
    Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 04.09.2013              
 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


