
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 25.09.2017 o 17.00 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 

Ospravedlnená:  Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

 
Program :      
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
2. Zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Ducové 
3. Schválenie – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Ducové 
4. Schválenie – Organizačný poriadok obecného úradu obce Ducové  
5. Schválenie – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové 
6. Úprava rozpočtu 
7. Rôzne 
8. Diskusia  
9. 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: 4 poslanci    / Drahovský, Hlísta, Minárik, Orviský  
proti: 0  poslancov               
zdržal sa: 1 poslanec/ Ivanov/ 
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený. 

 
 
 
Starostka navrhla za zapisovateľka Marcela Šimonová    a za overovateľov Hlísta Jozef  
a Minárik Jaroslav, 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 
Zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Ducové 

 
Starostka obce prerokovala s poslancami OZ zriadenie komisie pre vybavovanie 
sťažností.  
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 139 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

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



Uznesenie č. 139 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu pre vybavovanie sťažností v podmienkach 
obce Ducové. Predseda komisie p. Orviský Richard, členovia komisie Drahovský 
Jozef, Hlísta Jozef, Ivanov Štefan a Minárik Jaroslav.  
 
K bodu č.3  
Schválenie – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Ducové 

Starostka obce prerokovala s poslancami Zásady pre vybavovanie sťažností 
v podmienkach obce Ducové.  
 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 140 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

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

Uznesenie č. 140 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach 
obce Ducové. Zásady materiál je prílohou k zápisnici.   
 
K bodu č. 4  
Schválenie - Organizačný poriadok obecného úradu obce Ducové 

Starostka obce prerokovala s poslancami Organizačný poriadok obecného úradu obce 
Ducové.  
 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 141 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

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

Uznesenie č. 141 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu obce 
Ducové. Materiál je prílohou k zápisnici.   
 
 
K bodu č. 5  
Schválenie – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové 

Starostka obce prerokovala s poslancami Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Ducové.  
 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 142 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

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

Uznesenie č. 142 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Ducové. Materiál je prílohou k zápisnici.   
 
K bodu č. 6 
Úprava rozpočtu 
 
V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo 
obecnému zastupiteľstvu prednesená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
6/2017: 
 



 1. zmena 
 
rozpočtu 

2.zmena 
 
rozpočtu 

3. zmena 
 
rozpočtu 

4. zeman  
 
rozpočtu 
 

5. zmena  
 
rozpočtu  

6. zmena  
 
rozpočtu  

Po 6. 
zmene 

rozpočtu 

Upravený 
rozpočet po 
zmene  

Bežné príjmy  
 

0 0 0 0 0 38548,85 74792,85  

Príjmy spolu  0 0 0 0 0 38548,85 74792,85 238551,85 

Bežné výdavky 4881 1000 600 500 500 48082,57 107804,57  

Výdavky spolu  4881 1000 600 500 500 48082,57 107804,57 238551,85 

 
Starostka obce dala hlasovať, kto je za prijatie rozpočtového opatrenia č. 6/2017. 
Materiál je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 143 
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017.  

Za: 3 poslanci ( Minárik, Drahovský, Hlísta)                      
proti: 0 poslancov         
zdržali sa: 2 poslanci (Ivanov, Orviský)  

 
 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 bola schválená. 
 
Uznesenie č. 144 
OZ schvaľuje starostke obce v zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce v nasledovnom 
rozsahu: presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nebudú meniť celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

Za: 3 poslanci ( Minárik, Drahovský, Hlísta)                      
proti: 0 poslancov         
zdržali sa: 2 poslanci (Ivanov, Orviský)  

 
K bodu č. 7  
Rôzne  
 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ na vyčerpanie schválenej dotácie 
z rozpočtu TTSK ,, Šport pre všetkých“ účelovú dotáciu vo výške 300,00 eur na bežné 
výdavky – pingpongové stoly, rakety a loptičky.     
 
Uznesenie č. 145 
a) OZ berie na vedomie spoluúčasť obce na projekte z rozpočtu TTSK ,, Šport pre 
všetkých“ vo výške 50 % spolufinancovania z celkovej výšky obstarania tovaru.  
b) OZ schvaľuje zakúpenie pingpongových stolov 3 ks, rakety a loptičky v celkovej 
výške 600,00 eur.  



 

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

 
Pri oprave strechy – nové bleskozvodové zariadenie na budovu kultúrneho domu 
Ducové.  
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 146 bolo prijaté, prítomných 5 poslancov.  

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

Uznesenie č. 146 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nové bleskozvodové zriadenie na budove kultúrneho 
domu Ducové vo výške 1660,00 eur firma Minárik Norbert na základe cenovej ponuky.  
 
Starostka obce a OZ prerokovali obnovu kultúrneho domu o možnosti získania dotácie 
– na kompletnú rekonštrukciu KD.  
 
Potraviny budú otvorené do konca  septembra z dôvodu ukončenia nájmu 
v priestoroch budovy pána Haluzu. Obec a OZ prerokovali viacero možností o zriadení 
priestoru pre otvorenie Potravín, OZ navrhuje tento bod programu prerokovať na 
nasledujúcom zasadnutí.  
OZ navrhlo – Vyhlásenie oznamu pre občanov v termíne od 27.9.2017 do 5.10.2017 
kto má záujem zriadiť si potraviny v domácich priestoroch a bližšie informácie budú 
poskytnuté na obecnom úrade v Ducovom.   
  
 
K bodu č. 8 
Diskusia  

- Poslanci za zaoberali – opravou cesty okolo pivníc po most v hornej časti obce.  
 
K bodu č. 9 
Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.   
  
 

Zapísal: Šimonová Marcela                       
             

      
Zápisnicu overili:  
Minárik Jaroslav   ................................... 
                                           
Hlísta Jozef   ................................... 
 
 
 
         

Mária Koláriková  
         starostka obce 


