
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 5. 5. 2020 o 18:00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková 
     
Prítomní spolu podľa prezenčnej listiny: 7 
 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mária Koláriková. 
Privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len ,,OZ“) a oboznámila ich 
s programom. Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňujú 5 z 5 poslancov, je 
prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ, ktorý poslanci prijali nasledovným uznesením:  
 
Uznesenie č. 103/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice  
3. Interpelácie poslancov OZ  
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové  
5. Schválenie – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 

2020  

6. Prerokovanie – Dokončenie multifunkčného ihriska  

7. Činnosť obce    

8. Žiadosti od občanov : Ing. Iveta Čavojská a Ivan Haring  

9. Rôzne  

10. Záver  
  

K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Hlístová Černáková Lucia   
a Drahovský Jozef, ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku Máriu Kolárikovú.  
 
Uznesenie č. 104/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
overovateľov zápisnice Ing. Hlístová Černáková Lucia  a Drahovský Jozef.  



Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 
 

K bodu č. 3 Interpelácie poslancov   
Poslanci OZ prerokovali:  

- pristavenie kontajnera na stavebný obvod do konca septembra,  
- do materskej školy – vstavanú skriňu,  
- osadenie prvkov na školsky dvor, 
- dobudovať vsakovací trativod pri p. Minárikovi.  

 
K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové 

Hlavná kontrolórka obce Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila poslancom OZ správu 
o kontrolnej činnosti v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Uznesenie č. 105/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

berie na vedomie   

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za II. polrok 2019.  
 
Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú 

prílohu tohto uznesenia.  

 
 

K bodu č. 5 Schválenie – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

obce Ducové na II. polrok 2020  

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie Návrh kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2020. Návrh bol vyvesený na ÚT a webovom sídle obce.   

Uznesenie č. 106/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2020.  

 
Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2020 tvorí prílohu 

zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  



 

 K bodu č. 6 Prerokovanie – Dokončenie multifunkčného ihriska  

Starostka obce prerokovala s poslancami OZ dokončenie multifunkčného ihriska. Poslanci 

OZ sa budú týmto bodom zaoberať na najbližšom zasadnutí.  

 

 

 

K bodu č. 7 Činnosť obce    
Starostka obce informovala poslancov OZ obce o situácii ohľadom opatrení COVID -19 v obci 
a v materskej škole.  
 

 

 

 K Bodu č. 8 Žiadosti od občanov : Ing. Iveta Čavojská a Ivan Haring 

Starostka obce prečítala žiadosti od občanov.  

- Žiadosť o zafinancovanie materiálov potrebných pre zostavenie monografie obce Du-

cové  - Ing. Iveta Čavojská, bytom Ducové č. 152  

Poslanci OZ schvaľujú zafinacovanie monografie obce Ducové.  

 

Uznesenie č. 107/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje    

finančný príspevok vo výške 1085,60 eur pre Ing. Ivetu Čavojskú, bytom Ducové 152.  
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
  
 
 
 

 
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce – Ivan Haring, bytom Ducové 

47 
- telefonická požiadavka p. Mgr. Štefana Palkoviča vlastníka susednej parcely č. 524, 

aby bol zachovaný prístup a vjazd na pozemok,  
- Stavebná komisia - p. Haring si dá vypracovať geometrický plán pre odčlenenie 

z parcely 10100/3 vo vlastníctve obce Ducové, 
- Geometrický plán bude podkladom pre obchodnú verejnú súťaž.  

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  

 
 
 

 K bodu č. 10 Rôzne  
 
Poslanci v rámci rôzne neformálne diskutovali.  
 
 

 
 



K bodu č. 11 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom Obecného zastupiteľstva obce Ducové za účasť 
a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Mária Koláriková                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Hlístová Černáková Lucia   ................................... 
                                           
Drahovský Jozef         ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


