
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 19. 02.2019 o 16.00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, prezenčná listina 
Ospravedlnení:     
 
    
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018 

 
3. Areál materskej školy – revitalizácia stromov 

4. Verejné osvetlenie – audit   

5. Rekonštrukcia vodárne  

6. Rôzne   

7. Diskusia 

8. Záver 

 
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.  
 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   Ing. Poláček Milan   
        Ing. Reháková Lucia  
 
Za  zapisovateľku bola určená p. Marcela Šimonová pracovníčka obecného úradu.  
 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
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. 36/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

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

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
K bodu č. 2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018 
 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Opáleková predložila poslancom OZ správu za II. 
polrok 2018 a rok 2018 v súlade s kontrolnou činnosťou.  
 
Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie   
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za II. polrok 2018 

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

 
Uznesenie č. 38/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie   
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za rok 2018 

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

 
 
K bodu č. 3 Areál materskej školy – revitalizácia stromov 

Starostka informovala poslancov OZ o revitalizácii stromov v záhrade materskej školy 

a vypracovanie posudku z dôvodu lokalizácie stromov a bezpečnosti.   

 

 

 

 



K bodu č. 4 Verejné osvetlenie – audit   

Poslanci OZ prerokovali možnosti výmeny/rekonštrukcie verejného osvetlenia.  

K bodu č. 5  Rekonštrukcia vodárne 

 

 Servisný technik vykonal obhliadku tlakových nádob a posúdenie stavu. 
Stanovisko technika – tri nádoby sú v havarijnom stave a je potrebná okamžitá 
výmena tlakových nádob. Stanovisko je prílohou k zápisnici.  

 
Uznesenie č. 39/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
vyhlasuje  
havarijný stav tlakových nádob troch kusov vo vodárni. 

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

 

 Poslanci OZ schvaľujú použitie rezervného fondu obce na výmenu tlakových 
nádob troch kusov vo vodárni.   

 
Uznesenie č. 40/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
použitie rezervného fondu obce vo výške 8954,16 eur na výmenu tlakových nádob 
troch kusov vo vodárni.  

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

 
 

 Poslanci OZ schvaľujú cenovú ponuku na Výmenu tlakových nádob troch kusov 
/1000 l – zhotoviteľ firma Stabilit, spol s.r.o., Javorinskej 9, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom cenová ponuka vo výške 8954,16 eur.  

 
 
Uznesenie č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
výmenu tlakových nádob zhotoviteľ firma Stabilit, spol. s.r.o., Javorinskej 9, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom vo výške 8954,16 eur.  

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

 
 



K bodu č. 6 Rôzne  

 Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 

v rámci programov:  

- Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na obča-
nov Trnavskej župy (pre obce)  

-  Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe (pre obce) 

-  Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc  

pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy (pre obce) 

Uznesenie č. 42/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
podanie žiadostí v rámci programov TTSK v roku 2019 tým, že  obec zabezpečí  
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 30% z celkových finančných 
nákladov projektov. 

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

 

 Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie navýšenia finančného 

limitu pokladne obce.  

Uznesenie č. 43/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
navýšenie finančného limitu pokladne obce vo výške 2000,00 eur.  

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

 

 

 

K bodu č. 6 Diskusia 

 Z dôvodu chorobnosti detí sa Detský maškarný pes zrušil a bude v náhradnom 

termíne. Termín včas oznámime.  

 Bude vyhradené nové zberné miesto na konáre a biologicky rozložiteľný odpad 

z údržby zelene na mieste k lesíku. Toto miesto bude označené a týmto 

žiadame občanov, aby na to miesto udržiavali čistotu.  



 
 

K bodu č. 7 Záver  
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
 
 
Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Poláček Milan       ................................... 
                                           
Ing. Reháková Lucia      ................................... 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce  
 
 
 


