
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
 

Zápisnica   
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom dňa 26.11.2018 o 17,00 hod. 

na Obecnom úrade v Ducovom 

 
Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    PhDr. Ing. Veronika Opáleková (hlavná kontrolórka) 
Ospravedlnení:     
    
 
 
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.  
 
 Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Ducové doplnenie členov  

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019-2021 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady    

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  

6. Vodáreň – výmena tlakových nádob   

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2019 

8. Žiadosti od občanov     – Jakub Dobiáš a Martina Máliková,  

               - Stephan Sikora, 

    -  Ing. Jozef Fotta,  

9. Podujatia – Mikulášske posedenie pre deti  

10. Rôzne  

11. Záver       

  
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   p. Jozef Drahovský  
        p. Mgr. Lukáš Vrábel 
a zapisovateľa:       p. Marcela Šimonová 
 

 
Hlasovanie:  



za:  Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
Starostka obce doplnila do programu k bodu č. 3 schválenie Návrhu na zmenu 
rozpočtu na rok 2018 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.  
 
K uvedenému programu rokovania neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala 
o ňom hlasovať. Pozvánka je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

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

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
Rokovanie: 
K bodu č. 2 Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Ducové doplnenie členov 

 
Poslanci OZ predložia zloženie komisií doplnenie členov na riadnom zasadnutí OZ dňa 
13.12.2018.  
 
 
K bodu č. 3 Návrh rozpočtu obce na rok 2019-2021 

A) 

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov , 

Obecný úrad v Ducovom v zastúpení starostkou obce  predložila poslancom  Obec-

ného zastupiteľstva obce Ducové rozpočtové opatrenie č. 2/2018, zapracovanie celej 

výšky dotácie a úveru na projekt „Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Du-

cové“ vo výške 92 691,18 eur a zmenu rozpočtu v roku 2018.  

 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 vo výške 92 691,18 eur.  
Hlasovanie:  
za:  Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 

 



 

 

 Rozpočet 
schválený na 
rok 2018 

Zmena č. 2/2018 

Príjmové finančné operácie  0 92 691,18 eur  
Spolu  príjmy finančné operácie  0 92 691,18 eur 
Kapitálové výdaje  0 92 691,18 eur  

 
Prípr. projektová dokumentácia miestna 
komunikácia a parkové úpravy  

0 3 565,04 eur  

Miestna komunikácie a parkové úpravy 
v obci Ducové 

 89 126,14 eur 

 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 je prílohou k zápisnici.  

 
B) 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že  Uznesením číslo 184  zo dňa 
28.06.2018 poslanci OZ schválili prijatie úveru a zabezpečenie úveru blankozmenkou 
obce Ducové zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na realizáciu projektu 
,,Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové“ vo výške 46 345,59 eur.  Tým, 
že sa zmenili podmienky financovania na refundáciu projektu v celej výške 92 691,18 
eur poslanci schvaľujú predfinancovanie v celej výške úveru.  
 
Uznesenie č. 8/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

-prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na predfinancovanie 
projektu ,, Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové“ v celej výške 
92 691,18 eur,  
- zabezpečenie úveru blankozmenkou obce, 
- zabezpečenie i pohľadávku z účtu, 
- splácanie úrokov.  

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

C) 

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 bude vyvesený na ÚT a webovom sídle obce.  
 
D)  
Starostka obce navrhla poslancom mimoriadne odmeny v súlade s čl. 3 ods. 3 Zásad 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ducové vo výške 1250,00 eur 
vo volebnom období 2014-2018.   

 

 
 
Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom  
schvaľuje 



v zmysle čl. 3 ods. 3 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Ducové na návrh starostky schvaľuje mimoriadne  odmeny pre poslancov OZ obce 
Ducové vo volebnom období 2014-2018 vo výške 1250,00 eur.   
 

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

 
  
K bodu č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach 
a Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady    
 
Poslanci OZ prerokovali návrh všeobecne záväzných nariadení obce:  

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na rok 2019 bude 
vyvesený na ÚT obce a webovom sídle obce.  

 
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 bude vyvesený na ÚT obce 
a webovom sídle obce.  

 
 
K bodu č. 5 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 
Starostka obce a poslanci OZ prerokovali zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva a členov orgánov obce Ducové nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa 
rušia Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva schválené uznesením 
č. 5 zo dňa 10.12.2014.  
 
Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom  
schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce 
Ducové.  

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

      Prílohou k zápisnici.  
  
 
K bodu č. 6 Vodáreň – výmena tlakových nádob 

Starostka obce informovala poslancov OZ vodný zdroj HDN1 je majetkom obce 

Ducové a obec aj spravuje vodovod. Dve tlakové nádoby na vodu je potrebné vymeniť 

a taktiež údržbu na vodnom zdroji. 

  

 



K bodu č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. 
polrok 2019 

 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. Opáleková predniesla plán kontrolnej činnosti na 
I. polrok 2019.  
 
Uznesenie č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom  
schvaľuje 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2019.  

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

      Prílohou k zápisnici.  
 
K bodu č. 8 . Žiadosti od občanov     – Jakub Dobiáš a Martina Máliková,  

               - Stephan Sikora, 

    -  Ing. Jozef Fotta,  

 

- Žiadosť od Jakuba Dobiáša a Martiny Malikovej – ktorí žiadajú obec o prenájom 

obecnej parcely č. 127 za účelom prístupu k parcele č. 131/2 pre výstavbu 

rodinného domu,  poslanci OZ sa budú danou žiadosťou zaoberať na 

najbližšom zasadnutí OZ.  

 

 

- Žiadosť p. Stephana Sikoru o prenájom pozemku hneď vedľa rodiny 

Kaššákovej, za účelom pestovania ovocia a zeleniny. Tento pozemok obec 

nevyužíva nakoľko tu zasahuje bezpečnostné ochranné pásmo.  

 

Uznesenie č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom  
schvaľuje 
zámer prenajať obecný pozemok, z par. číslo 10331/30 zapísanej na LV č. 453 o roz-
lohe 200 m² v zmysle par. 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
s nasledovnými podmienkami: 

1) Najvyššia ponúknutá cena.  
2) OZ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž. 

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

 

- Žiadosť p. Ing. Fottu, ktorý žiada OZ a obec o zmenu určenia miesta na BRO 

zo záhrad, nakoľko občania tu vyhadzujú i drobný stavebný odpad.  

- Obec dané miesto zrevitalizuje a určí nové miesto na BRO zo záhrad, občania 

budú včas informovaní.   



K bodu č. 9. Podujatia – Mikulášske posedenie pre deti  

 

Dňa 8.12.2018 o 16,00 h  bude Mikulášske podujatie pre deti v kultúrnom dome.  

 

 

K bodu č.10. Rôzne  

 

-Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách v obci bude vykonávať p. Jánoška.  

 

-Poslanci OZ a občania  poukazujú na parkovanie na miestnych komunikáciách ako 

i na chodníkoch. Problém bude pri zimnej údržbe, nakoľko nebude  bezpečný prejazd 

pluhu.  

Žiadame občanov aby svoje autá neparkovali na komunikácií, tým že nebude možné 

vykonávať v zimnom období odhŕňanie snehu a posyp.  

Žiadame občanov, aby parkovali svoje autá na vlastných pozemkoch mimo 

komunikácií.  

 

-Poslanci navrhujú zakúpenie dvoch kusov dopravných zrkadiel, ktoré sa osadia pri 

p. Minarecha a p. Fottu z dôvodu bezpečnosti.  

 

K bodu č.11. Záver       

Starostka obce poďakovala poslancom a ukončila zasadnutie o 19:50 h.   
  
 

Zapísal: Marcela Šimonová                       
             

 
 
 
 
Zápisnicu overili:  
Drahovský Jozef     ................................... 
                                           
Mgr. Vrábel Lukáš   ................................... 
 
 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce ................................... 


