
Zápisnica  z Verejného zhromaždenia občanov obce Ducové  
 konaného dňa 10.05.2013 o 18.30 hod. 

 
Starostka Mária Koláriková privítala občanov a poslancov OZ na Verejnom 
zhromaždení s týmto programom: 
1. Prerokovanie návrhu zmeny územného plánu obce v časti ihrisko 
2. Návrhy a pripomienky občanov 
3. Diskusia 
 
Z 319 obyvateľov nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Ducové bolo prítomných  39 
občanov. 
 
Ing. Poláček st. podal námietku, nakoľko občania neboli dostatočne vopred 
informovaní o predmetnom návrhu, a preto nie je možné sa k nemu hneď vyjadriť. 
Návrh mal byť vyvesený v informačnej tabuli obce, aby sa s ním mohli občania obo- 
známiť. 
Viacerí občania, ako manželia E. a J. Prekopoví a ich syn Jaroslav, P. Hlísta, J. 
Drahovský, E. Adámeková, vystúpili proti rozparcelovaniu ihriska na stavebné 
pozemky. Ide predsa o zeleň v obci a deti by stratili priestor na hranie a športovanie. 
Týka sa to nielen súčasnosti, ale aj budúcich generácií, kedy môže byť o futbal väčší 
záujem. Pripomenuli, že by sa obec mala venovať dokončeniu rozpracovaných akcií 
a ne- začínať nové.  
J. Drahovský vyjadril názor, že súhlasí s prístupovou cestou na kraji ihriska, ale nie 
s jeho likvidáciou. Voči čomu bola vznesená námietka, nakoľko ihrisko by už nespĺ- 
nalo predpísané rozmery.  
E. Adámeková navrhla postupovať podľa starého územného plánu, kde by cesta 
mala ísť medzi M. Minárikom a I. Antalovou. 
Manželia Málikoví pripomenuli, že jednanie s I. Antalovou nebolo úspešné. 
A. Hlísta navrhol obnoviť ešte jednanie s I. Antalovou a pokúsiť sa s ňou dohodnúť. 
Jozef Minárik pripomenul, že ak by sa ulica otvorila, po výstavbe by bolo v obci viac 
daňovníkov a viac peňazí do obecného rozpočtu. 
L. Hlísta sa zaujímal, kto zaplatí inžinierske siete v novej ulici, nakoľko je to finančne  
nákladné. Starostka odpovedala, že ak by vlastníci pozemkov odpredali obci tú časť, 
kde bude cesta, náklady by boli hradené 95 % z envirofondu. 
K vybudovaniu multifunkčného ihriska občania neboli naklonení. 
Starostka obce ukončila zhromaždenie s tým, že ďalšie bude v polovici júna 2013, 
aby sa mohli naň občania dostatočne pripraviť a zároveň môžu doručiť svoje vlast- 
né návrhy na riešenie situácie v obci. Tieto návrhy sa nemusia týkať výlučne pred- 
metnej cesty, ale aj iných súčastí života v obci. 
 
 
Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, dňa 14.05.2013               
 

 

 

  Mária Koláriková 

                    starostka obce 


