
 
Zápisnica   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom dňa 28.06.2018 o 19,00 hod. 
na Obecnom úrade v Ducovom 

 
Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  3 podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:    Hlísta Jozef, Ivanov Štefan 
 
Prítomní:     Ing. PhDr. Veronika Opáleková – hl.  kontrolór obce 
     Marcela Šimonová – zapisovateľka  
Hostia:     podľa prezenčnej listiny  
 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mária 
Koláriková. Privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom. 
Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 3 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. Žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-C č. 10307/1 – Lýdia Uherčíková 

- Žiadosť o stavbu rodinného domu bungalov – Ľuboš Bobčík  

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 

4. Správa audítora za rok 2017 

5. Záverečný účet obce za rok 2017 

6. Investičné zámery obce na rok 2018 

7. Nový stavebný obvod IBVIII od Váhu – príprava  

8. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok 2018 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2018 

11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ducové 2018-2022 

12. Schválenie bankovej záruky na realizáciu projektu ,,Miestna komunikácia 

a parkové úpravy v obci Ducové“ – blankozmenka  

13. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022 

14. Príprava Národnej púte Kostolec 5. júla 2018  

15. Rôzne  

16. Záver 
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   p. Richard Orviský 

        p. Jaroslav Minárik 
a zapisovateľku:       p. Marcela Šimonová 



 
 
Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, 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. 171 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
Rokovanie: 
K bodu č. 2  

 Žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-C č. 10307/1 – Lýdia Uherčíková 
 
Zámer predaja pozemku obce Ducové bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce. Neboli k predmetnému zámeru vznesené pripomienky.  

- Mgr. Lýdia Uherčíková si dá vypracovať na svoje náklady Geometrický plán, 
ktorý bude podkladom pre vypracovanie Kúpnej zmluvy.   

 

 Starostka obce prečítala žiadosť o stavbu rodinného domu bungalov – Ľuboš 

Bobčík v stavebnom obvode IBV od Hubinského I. Žiadosť je prílohou k zápis-

nici.  

Uznesenie č. 172 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

výstavbu rodinného domu bungalov v stavebnom obvode IBV od Hubinského I.. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila poslan-

com OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017. Pos-

lanci nemali pripomienky k predloženému materiálu. Materiál je prílohou k zápisnici.  



Uznesenie č. 173 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu obce Ducové za rok 2017.  

 Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4  

Správa audítora za rok 2017 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ Správu nezávislého audítora o overení úč-

tovnej závierky k 31.12.2017. Materiál je prílohou k zápisnici.  

Uznesenie č. 174 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017.  

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 5 

Záverečný účet obce 

 

Starostka obce predložila poslancom  OZ Záverečný účet obce za rok 2017 a prebytok 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo výške 30 344,18 EUR. 

Poslanci nemali k záverečnému účtu pripomienky. Materiál je prílohou k zápisnici.  

Uznesenie č. 175 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 176 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo výške  

30 344,48 EUR.  

 



Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 6 

Investičné zámery obce na rok 2018.  

 

Starostka obce a poslanci OZ prerokovali investičné zámer na rekonštrukciu chodní-

kov. Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na čerpanie 

Rezervného fondu obce Ducové v celkovej výške 64549,22 EUR na:  

- Rekonštrukcia chodníkov na miestnej komunikácie /Marko-Minárik V. /.   

 

Uznesenie č. 177 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

použitie Rezervného fondu obce v celkovej výške 64 549,22 EUR na obstaranie a re-

konštrukciu majetku obce a to:    

- rekonštrukcia chodníkov na miestnej komunikácie /Marko-Minárik V./.   

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

Poslanci OZ schvaľujú cenovú ponuku na Rekonštrukciu chodníkov zhotoviteľ firma 

CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra, bez ohľadu na najnižšiu cenu ale s pri-

hliadnutím na referencie firiem, cenová ponuka vo výške 64 549,22 EUR za dielo.   

Uznesenie č. 178 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje 

rekonštrukciu chodníkov  zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra 

vo výške 64 549,22 EUR.   

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

Pred rekonštrukciou chodníkov treba osloviť spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so síd-

lom v Bratislave tým, že vzdušné vedenie káblov položiť do chodníka.   

 

Poslanci OZ navrhujú opravu a rozšírenie komunikácie, úprava chodníka od p. Mina-

recha po p. Prekopa.  

Uznesenie č. 179 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje 

rekonštrukciu – rozšírenie miestnej komunikácie, úpravu chodníka.  



 
Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

 
K bodu č. 7 
Nový stavebný obvod IBVIII od Váhu – príprava 
Starostka obce a poslanci OZ prerokovali otvorenie nového stavebného obvodu IBV 
III. Od Váhu.  
Uznesenie č. 180 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľujú 

právne služby spojené s obchodnou verejnou súťažou pri predaji majetku obce. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

 
K bodu č. 8 
Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1 

Nakoľko bolo schválené použitie rezervného fondu vyššie v zápisnici, v tomto bode sa 
neschvaľuje žiadne rozpočtové opatrenie.  
 
K bodu č. 9 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok 2018 
 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková, predložila poslancom 
OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok 2018.  
Poslanci OZ nemali k predloženej správe pripomienky. Materiál je prílohou k zápisnici.  
Uznesenie č. 181 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok 2018. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 10 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2018 

 
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2018. Materiál je prílohou k zápisnici. 
Uznesenie č. 182 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  



schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2018. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

  
 
 
 
 
K bodu č. 11 
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ducové 2018-2022 

 
Poslanci OZ prerokovali komunitný plán sociálnych služieb obce.  
Uznesenie č. 183 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ducové 2018-2022. 
Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
K bodu č. 12  

Schválenie bankovej záruky na realizáciu projektu ,,Miestna komunikácia a parkové 

úpravy v obci Ducové“ – blankozmenka  

 

Schválenie bankovej záruky na realizáciu projektu Miestna komunikácia a parkové 
úpravy v obci Ducové – schválenie blankozmenky, nakoľko PPA si požaduje ručenie 
diela v podobe bankovej záruky.  
 

Uznesenie č.184  

Obecné zastupiteľstvo  obce Ducové,  

schvaľuje  

vystavenie bankovej záruky a prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 

a.s. na realizáciu projektu " Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové", 

predmetom zabezpečenia bude blankozmenka. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 13  

Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022 



 
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 
v novembri 2018 a v súlade s § 11 ods. 3 a ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanci OZ schvaľujú počet 
poslancov na celé volebné  obdobie a určia rozsah výkonu funkcie starostu.  
 
Uznesenie č. 185  
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
určuje  
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 
2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ducové: 5 poslancov.  

 
Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
 
Uznesenie č. 186  
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
určuje  
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 
2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Ducové takto : na plný úväzok.   

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 14 

Príprava Národnej púte Kostolec 5. júla 2018  

 

Dňa 5. júla sa každoročne poriada Národná púť na Kostolci, obec zabezpečí 

pohostenie pre občanov obce. V rozpočte sú schválené finančné prostriedky na 

výdavky spojené s akciou.  

 

K bodu č. 15 

Rôzne  

 
-Doplnenie prvkov na detskom ihrisku:  
Hojdačka hniezdo dvojité a pružinová hojdačka motorka pre najmenšie deti.   
 
Uznesenie č. 187 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

zakúpenie prvkov na detské ihrisko vo výške 1 100,00 eur. 

 



Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
-Starostka obce prerokovala s poslancami OZ rokovací poriadok v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platom znení.  
Uznesenie č. 188 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Ducové.  

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Minárik, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 
-Pán Jančár a pani Maliková prišli na zasadnutie OZ, kedy sa vybuduje cesta cez 
ihrisko v súlade s územným plánom obce. Poslanci odpovedali, nakoľko v tomto roku 
neboli schválené finančné prostriedky na vybudovanie cesty – prístupu k pozemkom. 
Poslanci OZ berú na vedomie - pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 zapracujú do návrhu 
rozpočtu finančné prostriedky na vyštrkovanie komunikácie cez ihrisko.  
 
K bodu č. 16  
Záver  

Starostka obce poďakovala poslancom a ukončila zasadnutie o 21.15 h.   
  
 

Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Zápisnicu overili:  
Minárik Jaroslav     ................................... 
                                           
Orviský Richard  ................................... 
 
 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce ................................... 


