
Zápisnica   
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom, 

ktoré sa konalo  dňa 16.06.2016 o 17.00 hod. 
 

Predsedajúca starostka Mária Koláriková otvorila zasadnutie a všetkých prítomných 
privítala. Konštatovala, že sú prítomní 3 poslanci, teda v zmysle § 2 ods. 2 zákona 
SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení a vyhlásila zasadnutie za uznášania schopné. 
 
Starostka obce prečítala program dnešného zasadnutia OZ: 
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ducové  
3. Podujatie – Detský deň 
4. Diskusia  
5. Záver   

 
K bodu č. 1   

Hlasovanie č. 1 – schválenie programu zasadnutia  

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

          
Návrh overovateľov zápisnice: p. Minárik Jaroslav a p. Ivanov Štefan, zapisovateľom 
Minárik Jaroslav 
Hlasovanie č. 2 – schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

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

 
K bodu č. 2 

Starostka obce predložila na schválenie VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi  a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ducové s účinnosťou od 
1. júla 2016., návrh VZN č.2/2016 bol vyvesený na pripomienkovanie občanov 15 
dní. Neboli prijaté žiadne pripomienky od poslancov ani občanov.  
Hlasovanie č. 3 – k schváleniu návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ducové. 

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

 
 
Uznesenie č. 75/2016 k bodu č. 2 Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi  a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ducové. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 
schvaľuje 
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ducové s účinnosťou od 1.júla 2016. Vyvesené na 
ÚT, stránke obce a prílohou zápisnice. 
 
 

K bodu č. 3 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o podujatí pre deti dňa 
19.06.2016 v čase od 15,00 hod. na miestnom ihrisku sa bude konať Detský deň. 
V programe- skákací hrad, maľovanie na tvár, súťaže, akciu bude zabezpečovať 



spoločnosť Tu sa hrám, cena za komplet vo výške 290,00 eur. Bude zabezpečené 
občerstvenie.  
Hlasovanie č. 4 - k schváleniu podujatia – Detský deň  

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

 
Uznesenie č. 76/2016 k bodu č. 76/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 
schvaľuje  
podujatie pre deti v termíne 19.6.2016 na miestnom ihrisku, vo výške 290,00 eur.  
 

K bodu č. 4 – Diskusia 
Poslanci OZ navrhujú:  
Zberné miesto na konáre- oproti pivníc bude vyznačené a ohradené páskou na 
ukladanie konárov. Prosíme občanov o udržiavanie poriadku v okolí zberného 
miesta. Obec zabezpečí následne odvoz.  
Zakúpiť postrekovač – postrek chodníkov od buriny.  
 
  
 K bodu č. 5 - Záver   
 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

    
 Mária Koláriková 

                    starostka obce 

 
Overovatelia: Jaroslav Minárik   
                                           
   Štefan Ivanov 
 
 
Zapísal: Jaroslav Minárik                       
V Ducovom, dňa 16.06.2016              


