
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 21.08.2017 o 19.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.  
Prítomní: Mária Koláriková, Jozef Drahovský, Richard Orviský, Hlísta Jozef, Štefan 
Ivanov, Jaroslav Minárik, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

Ospravedlnení:   
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie – VZN obce Ducové  č. 2/2017, ktorým sa ustanovuje             
spôsob určenia úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole  
3. Schválenie – VZN obce Ducové č. 3/2017 o miestach určených na 
umiesťovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  
4. Investičný plán  

  5. Diskusia  
  6. Záver 
     
 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 
5 poslanci a OZ je uznášania schopné. Navrhla schváliť program zasadnutia tak, ako 
bol zverejnený. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka 
dala o návrhu hlasovať:  

Za: 5 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že program OZ bol jednohlasne schválený. 

 
 
 
Starostka navrhla za zapisovateľa  Richarda Orviského  a za overovateľov Hlísta Jozef  
a Ivanov Štefan, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 5 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý. 

 
 
 
 
 
 
K bodu č. 2 – Schválenie – VZN obce Ducové  č. 2/2017, ktorým sa ustanovuje             
spôsob určenia úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole  
 
Starostka obce prerokovala s poslancami návrh VZN,  ktorým sa ustanovuje spôsob 
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.  
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 135 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

Za: 5 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    



Uznesenie č. 135 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2017, ktorým sa ustanovuje spôsob úhrady 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole s účinnosťou od 
04.09.2017, VZN je prílohou k zápisnici.   
 
K bodu č.3 – Schválenie – VZN obce Ducové  č.3 /2017 o miestach určených na 
umiesťovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  
 
Starostka obce prerokovala s poslancami návrh VZN o miestach určených na 
umiesťovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do VÚC je 
určená presklená vitrína nachádzajúca sa pri Materskej škole Ducové 1. 
 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 136 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

Za: 5 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

Uznesenie č. 136 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2017 o miestach určených na umiesťovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane, VZN je prílohou k zápisnici.   
 
K bodu č. 4 – Investičný plán  
 
Starostka obce informovala poslancov OZ o poskytnutí dotácie na základe žiadosti na 
rok 2017 na opravu strechy na kultúrnom dome Ducové, jedná sa o výmenu strešnej 
krytiny a dažďových zvodov. Poslanci ukladajú starostke zabezpečiť potrebné 
náležitosti 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 137 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  
 
Uznesenie č. 137 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom 
a) berie na vedomie poskytnutú účelovú dotáciu v sume 12150,00 eur na opravu 
strechy na budove kultúrneho domu Ducové,  
 
b) schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 10% v sume 1350,00 eur na financovanie 
projektu Oprava strechy na budove kultúrneho domu Ducové a realizáciu  firmu 
Minárik Peter na základe cenovej ponuky.   
 

Za: 4 poslanci ( Minárik, Drahovský, Orviský, Hlísta)                      
proti: 0 poslancov         
zdržal sa: 1 poslanec (Ivanov)  

 
  
 
K bodu č. 5 –Diskusia  
Starostka obce prejednala s poslancami OZ výberové konanie na riaditeľa/ riaditeľku 
Materskej školy Ducové 1, s podmienkami pre výberové konanie. Obecný úrad 
zabezpečí inzerciu - inzerát do AB Piešťany na stránku obce a do úradnej tabule.  
 
 
 



Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 138 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

Za: 5 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

Uznesenie č. 138 
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie výberového konania na obsadenie 
funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy Ducové 1.  
b)Ukladá – zabezpečiť zverejnenie inzerátu do AB Piešťany na stránku obce a do 
úradnej tabule.  
 
 
K bodu č. 6 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.   
  
 

Zapísal: Orviský Richard                      
             

      
Overovatelia: Ivanov Štefan   ................................... 
                                           
   Hlísta Jozef   ................................... 
 
 
 
        Mária Koláriková  
         starostka obce 


