
 
Zápisnica   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom dňa 01.10.2018 o 17,00 hod. 
na Obecnom úrade v Ducovom 

 
Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  4 podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:    Hlísta Jozef, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 
    
 
 
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 
4 z 5 poslancov, je prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za 
uznášaniaschopné.  
 
 Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  

- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  

2. Odovzdanie stavby – chodníky  

3. Prerokovanie – návrh žiadosti o NFP realizácia projektu -Wifi pre obec  

4. Vodáreň – výmena tlakových nádob   

5. Podujatia – Tekvicové šantenie pre deti ,  

   Posedenie s dôchodcami – ,,Mesiac úcty k starším“  

6. Rôzne  

7. Záver       

  
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   p. Jaroslav Minárik 

        p. Jozef Drahovský 
a zapisovateľa:       p. Jozef Drahovský 
 

 
Hlasovanie:  
za:   4 ( Drahovský, Ivanov, Minárk, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
 

K uvedenému programu rokovania neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala 
o ňom hlasovať. Pozvánka je prílohou k zápisnici. 
Uznesenie č. 191 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 



Hlasovanie:  
za:   4 ( Drahovský, Ivanov, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
Rokovanie: 
K bodu č. 2  
Odovzdanie stavby – chodníky  
 
Starostka obce  informovala poslancov OZ s odovzdaním stavby – chodníky ktoré sa 
realizovali podľa zmluvy o dielo dodávateľ Cesty Nitra, a.s. v danom termíne. Nakoľko 
pri realizácii prišlo k rozšíreniu komunikácie a podkladom bola hlina v danom úseku 
prišlo k spevneniu lôžka prehĺbenie a spevnenie stabilizačnou vrstvou betónu.  
Prítomní poslanci OZ prerokovali dané práce, ktoré sa museli v danom úseku 
zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 192 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

prác pri realizácii chodníkov vo výške 600,00 eur s DPH.  

Hlasovanie:  
za:   4 ( Drahovský, Ivanov, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
 
 
K bodu č. 3  

Prerokovanie – návrh žiadosti o NFP realizácia projektu -Wifi pre obec  

 

Starostka informovala poslancov OZ, že bola vyhlásená výzva pre obce a mestá môžu 

zvýšiť kvalitu života občanov. Obce môžu získať príspevok vo výške 15-tisíc eur na 

vytvorenie bezplatných wifi zón na verejných priestranstvách, spolufinancovanie je vo 

výške 5 percent. Po krátkej diskusii poslanci OZ neschvaľujú podanie žiadosti, sta-

rostka dala hlasovať o prijatí uznesenia.  

 

Uznesenie č. 193 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

neschvaľuje  

podanie žiadosti na wifi zónu.  
Hlasovanie:  
za:   4 ( Drahovský, Ivanov, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

 



 
K bodu č. 4 
Vodáreň – výmena tlakových nádob   
 
Po obhliadke vodárne je nutnosť výmena tlakových nádob 2 kusov, starostka obce dala 
vypracovať revíznu správu tlakových nádob.    
 
 

 

K bodu č. 5  
Podujatia – Tekvicové šantenie pre deti , 

         Posedenie s dôchodcami – ,,Mesiac úcty k starším“  

Starostka a poslanci OZ pripravili pre deti a dôchodcov podujatia.  

 

Dňa 30. októbra 2018 o 17,00 hod. Tekvicové šantenie pre deti.  

Dňa 26. októbra 2018 o 17,00 hod. posedenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším.  

 

 

 
K bodu č. 6 

Rôzne  

V danom bode poslanci pripomenuli pri realizácii komunikácie treba osadiť na obrubu 

transformátora pri rodinnom dome č. 40 odrazové sklo pre bezpečnosť.  

 

K bodu č. 7 
Záver  

Starostka obce poďakovala poslancom a ukončila zasadnutie o 20.15 h.   
  
 

Zapísal: Drahovský Jozef                       
             

Zápisnicu overili:  
Drahovský Jozef     ................................... 
                                           
Minárik Jaroslav   ................................... 
 
 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce ................................... 


