
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 08.02.2017 o 17.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 4 
poslanci, teda v zmysle § 2 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 
  3. Plnenie rozpočtu za rok 2016 
  4. Plán zasadnutí na rok 2017 
  5. Plán akcií na rok 2017 
  6. Investičný plán obce 
  7. Rôzne       
  8. Diskusia 
  9. Prijatie uznesenia 
  10. Záver 
     
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice: Drahovský Jozef a Minárik Jaroslav, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

Za: 4 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu č. 2 
Poslanci sa oboznámili s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 
2017. Tento plán bol v úradnej tabuli obce vyvesený po dobu 15 dní.  
Uznesenie č. 102 
Poslanci OZ schvaľujú Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. Polrok 2017.  

Za: 4 poslanci                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov  

 

K bodu č. 3 
Poslanci OZ boli oboznámení s plnením rozpočtu za rok 2016. Rozpočet je prílohou 
tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 103 
Poslanci OZ berú na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2016 bez výhrad.  

Za: 4 poslanci                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

  
K bodu č. 4 

Uznesenie č. 104 
Poslanci OZ schvaľujú predbežný plán zasadnutí v roku 2017. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

  
K bodu č. 5 
Uznesenie č. 105 
Poslanci OZ schvaľujú predbežný plán podujatí v roku 2017. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

 



  
K bodu č. 6 
Investičný plán 
Starostka obce informovala poslancov o možnosti podania žiadosti v rámci 
programov Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017, výzva na kultúru a šport. 
Uznesenie č. 106 
Poslanci OZ schvaľujú podanie žiadostí v rámci programov Trnavského 
samosprávneho kraja  a finančnú spoluúčasť obce na projektoch.  

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov  

 
K bodu č. 7  
Rôzne 
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ing. Opáleková požiadala poslancov, aby jej schválili 
podnikateľskú činnosť. 
Uznesenie č. 107 
Obecné zastupiteľstvo Ducové schvaľuje v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnej kontrolórke obce 
Ducové PhDr. Ing. Veronike Opálekovej podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú 
činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných  alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

 
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ing. Opáleková požiadala o zvýšenie pracovného 
úväzku z 12 hodín na 40 hodín mesačne. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že kontrolná 
činnosť sa nedá vykonávať v takom krátkom časovom úseku.   
Uznesenie č. 108 
Poslanci OZ schvaľujú zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce PhDr. 
Ing. Opálekovej na 40 hod. mesačne. Platové podmienky budú upravené v zmysle 
zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov od 1.3.2017. 

Za: 4 poslanci                     proti: 0 poslancov                     zdržalo sa: 0 poslancov 

  
 
Starostka obce požiadala poslancov OZ o zakúpenie sporáka do kuchyne MŠ, 
nakoľko jeden vôbec nefunguje a druhému fungujú iba tri horáky.  
Poslanci požiadali, aby sa urobil najskôr prieskum trhu. 
 
 
Starostka obce informovala poslancov, že máme možnosť pravidelného zberu 
vypáleného kuchynského oleja.  
Poslanci OZ požiadali starostku, aby dohodla umiestnenie veľkého zberného 
kontajnera v obci. 
 
 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.,  Piešťany požiadala našu obec o poskytnutie 
peňažného daru na zakúpenie detského anesteziologického prístroja  pre chirurgickú 
operačnú sálu. 
Uznesenie č. 109 
Poslanci  OZ súhlasia s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí peňažného daru  medzi 
našou obcou a Nemocnicou A. Wintera n.o., Piešťany na zakúpenie detského 



anesteziologického prístroja pre chirurgickú operačnú sálu. Obec Ducové poskytne 
finančný dar vo výške 100,- €. 
 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov 

 
Podujatie pre deti – dňa 17.02.2017 o 17.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční 
detský maškarný ples. 
 
Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

Mária Koláriková 

                   starostka obce 

 
Overovatelia: Jozef Drahovský   
                                           
   Jaroslav Minárik 
 
 
Zapísala: Alena Miklová                       
V Ducovom, dňa 08.02.2017.              


