
 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 14.02.2018 o 17.30 hod. 
 

Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.  
Prítomní: Mária Koláriková, Jaroslav Minárik, Jozef Hlísta, Jozef Drahovský, Richard 
Orviský, Štefan Ivanov, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Rokovanie: 
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. Doplnenie návrhu programu zasadnutia – 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za rok 2017 následne 
starostka dala o zmene programu hlasovať:  

Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0  
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený. 

 
Program zasadnutia :      
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za rok 2017  
3. Plán zasadnutí na rok 2018 
4. Plán akcií na rok 2018 
5. Investičný plán obce    
6. Rôzne  / žiadosti od občanov  
7. Diskusia  
8. Záver   
 
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú    a za overovateľov- Drahovský 
Jozef  a Minárik Jaroslav, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 5                     Proti: 0                 Zdržalo sa: 0  
Starostka skonštatovala, že návrh poslanci OZ berú na vedomie. 

K bodu č. 2 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za rok 2017 
 
Hlavná kontrolórka obce Ducové predložila poslancom obecného zastupiteľstva obce 
Ducové Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.  Správa je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 164 
Poslanci OZ v Ducovom   
berú na vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za rok 2017.   
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  



 
K bodu č.3  
Plán zasadnutí na rok 2018 
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom sa budú konať spravidla posledný 
týždeň v mesiaci.  
 
K bodu č. 4 
Plán akcií na rok 2018 
 
Starostka obce predložila poslancom plán podujatí na rok 2018:   

Detský maškarný ples  16. februára 2018/ piatok 
Deň matiek    13. mája 2018 / nedeľa  
MDD     2. júna 2018  /  sobota 
Cyrila a Metoda    5. júla 2018 / štvrtok   
Turnaj starých pánov   júl 2018  
Posedenie pre dôchodcov  20. októbra 2018 
Tekvicové šantenie   30. októbra 2018 
Mikuláš     7. decembra 2018  
Stolnotenisový turnaj   28. decembra deti i dospelí  

 
Uznesenie č. 165 
Poslanci OZ v Ducovom  
schvaľujú 
plán podujatí na rok 2018.  
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 5 
Investičný plán obce  
 
Na najbližšom zasadnutí OZ budú predložené ciele investičného plánu na rok 2018.  
 
 
K bodu č. 6 
Rôzne – žiadosti od občanov:  
 
1.Starostka obce prečítala žiadosť pána Jakuba Dobiáša, bytom Ducové 68 o užívanie 
budúcej cesty k pozemku počas realizácie stavebných prác pri výstavbe rodinného 
domu na par. č. 131/2 do doby, kým cesta nebude vybudovaná.  
Po  rozprave poslancov OZ a hostí sa navrhlo riešenie, do konca februára 2018 osloviť 
dopravného inžiniera pre zameranie pozemkov a naprojektovanie miestnej 
komunikácie a toto stanovisko bude slúžiť pre ďalšie  konanie. Do ďalšieho konania 
budú pozvaní všetci účastníci.  
 
 
2. Starostka obce prečítala žiadosť Márii Uhrinovej, Ducové č. 191 o sprístupnenie 
cesty cez parcelu č. 333 k parcele č. 266 vo vlastníctve p. Uhrinovej.  



Nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec zverejní na 15 dní na 
úradnej tabuli a stránke obce. Danú žiadosť OZ prejedná na najbližšom zasadnutí.   
 
 
K bodu č. 7 
Diskusia 
Poslanci OZ žiadajú starostku o preverenie možností pre zriadenie/ výstavbu 
cyklotrasy Ducové-Hubina-Moravany nad Váhom.  
Žiadosť na ZSE o umiestnenie transformátora. 
 
K bodu č. 8 
Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom a ukončila zasadnutie o 19.45 h.   
  
 

Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Zápisnicu overili:  
Minárik Jaroslav     ................................... 
                                           
Drahovský Jozef  ................................... 
 
 
 
     Mária Koláriková – starostka obce  


