
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 06.04.2017 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, Ing. PhDr. Veronika Opáleková, Jozef Drahovský, Štefan 
Ivanov, Richard Orviský  
Ospravedlnení: Jozef Hlísta, Jaroslav Minárik 

 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ 
  3. Úprava rozpočtu  
  4. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  
  5. Investičný plán obce 
  6. Rôzne       
  7. Diskusia 
  8. Záver 
     
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 
3 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: 3 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že program OZ bol jednohlasne schválený. 

 
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú a za overovateľov Orviský 
Richard a Drahovský Jozef, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 3 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý. 

 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Z posledného zasadnutia OZ boli splnené všetky uznesenia.  
 
K bodu č. 3 
Úprava rozpočtu 
Poslancom OZ bol predložený rozpočet k 31.03.2017.  
Poslanci k čerpaniu rozpočtu nemali pripomienky a preto starostka prečítala návrh 
uznesenia a následne dala o ňom hlasovať.  

Za: 3 poslanci                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov  

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 110 bolo prijaté.  
Uznesenie č. 110 
Poslanci OZ berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2017.  
 
 
K bodu č. 4 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  



 
Starostka predložila poslancom OZ Návrh rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva obce Ducové. Z návrhu sa vypúšťa Hlasovanie spôsobom per rollam 
a v článku 6 ods. 4 vypustiť Komisie OZ a nahradiť starosta obce.  
Starostka prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 111 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 111 
Poslanci OZ schvaľujú Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Ducové.  
 
  
K bodu č. 5 
Investičný plán obce  

 Obec chce postupne rekonštruovať WC a podlahy v kultúrnom dome.  
 

 K ÚPN obce – Verejná vyhláška prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov  
02/2016 Územného plánu obce Ducové – návrh riešenia Zmien a doplnkov 
územného plánu bude v zmysle § 22 ods.1) Stavebného zákona po dobu 30 
dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na obecnom úrade v Ducovom, 
v termíne od 3.4.2017 do 2.5.2017 vrátane a taktiež je zverejnený na webovej 
stránke obce od 3.4.2017 po dobu 30 dní vrátane.  

 

 Podľa zmeny ÚPN obce - Nový stavebný obvod IBV– parcela registra E KN, 
zapísaná na LV č. 453 vo vlastníctve obce - geodetické zameranie výškopis,  
polohopis, projektová dokumentácia napojenie sietí. Starostka prečítala návrh 
na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 112 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 112 
Poslanci OZ schvaľujú geodetické zameranie výškopis, polohopis pre osadenie sietí 
nový stavebný obvod IBV parcela registra  E KN, evidovaná na LV č. 453, par. č. 333, 
druh pozemku orná pôda o výmere 21288 m² v katastrálnom území Ducové  vo 
vlastníctve obce. 
 
 

 
K bodu č.6 
Rôzne 
Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, predseda komisie Drahovský Jozef členovia poslanci OZ. Starostka 
prečítala návrh na uznesenie a následne dala o ňom hlasovať:  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov 

Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 113 bolo prijaté. 
Uznesenie č. 113 
Pri Obecnom zastupiteľstve obce Ducové sa zriaďuje komisia verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov predseda komisie Drahovský Jozef a členovia 
poslanci OZ.  
 
 



K bodu č. 7 
Diskusia  

 Poslanci navrhli starostke, aby dala ohradiť kontajner na cintoríne, z dôvodu 
vyvážania domového odpadu do kontajnera určeného pre upratovanie hrobov 
a vencov z hrobov.  

 

 Do diskusie sa prihlásil pán Komadel Rudolf a informoval sa ohľadom otvorenia 
novej ulice medzi obcou a vlastníkmi pozemkov od p. Ivanova.  

Poslanci OZ, že zo strany obce budú odčlenené parcely, vyštrkovaná komunikácia 
v šírke 9 m a osadené inžinierske siete- voda, elektrika.  
Požiadali starostku o prerokovanie Kúpnej zmluvy medzi obcou  a vlastníkmi 
pozemkov. 
 
K bodu č.8 

Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.   
  
 

Zapísala: Marcela Šimonová                        
             

      
Overovatelia: Jozef Drahovský  ................................... 
                                           
   Richard Orviský ................................... 
 
 
 
         
 

Mária Koláriková  
         starostka obce 


