
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 03. 06. 2019 o 16.300 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  3 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, pracovníčka OcÚ, 
Ospravedlnení:    Ing. Hlístová Černáková Lucia, Mgr. Vrábel Lukáš  
Hostia:     1 podľa prezenčnej listiny 
Prítomní spolu podľa prezenčnej listiny: 7 
 

1. Otvorenie: 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mária 
Koláriková. Privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len ,,OZ“) 
a oboznámila ich s programom. Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňujú 
3 z 5 poslancov, je prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za 
uznášaniaschopné.  
Požiadala poslancov, aby sa k návrhu programu vyjadrili, prípadne podali ďalšie 
návrhy na doplnenie. 
 
Uznesenie č. 52/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Poláčka Milana  
a Drahovského Jozefa. Za  zapisovateľku určila Marcelu Šimonovú pracovníčku OcU.  
   
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ducové k záverečnému účtu obce        
Ducové za rok 2018 
3. Správa nezávislého audítora  k výročnej správe za rok 2018 

4. Záverečný účet obce za rok 2018  

5. Investičný zámer obce na rok 2019  

6. Schválenie VZN obce 03/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ducové  

7. Žiadosť – MUDr. Černok – zmena územného plánu obce  



8. Príprava podujatí- MDD a Národná púť Kostolec.  

9. Rôzne   

10. Diskusia 

11. Záver 
 

K bodu č. 2 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ducové k záverečnému 
účtu obce Ducové za rok 2018 

  

Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila poslancom 

OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018. Poslanci 

nemali pripomienky k predloženému materiálu.   

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu obce Ducové za rok 2018.  

 Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018 tvorí prílohu č. 2 
a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

K bodu č. 3 Správa nezávislého audítora  k výročnej správe za rok 2018 

 

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

tovnej závierky k 31.12.2018.   

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018.  

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Správa nezávislého audítora  k výročnej správe za rok 2018 tvorí prílohu č. 3 a neoddeliteľnú 

súčasť tohto uznesenia.  

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2018 

 

Starostka obce predložila poslancom  OZ Záverečný účet obce za rok 2018 a prebytok 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo výške  56 998,06 EUR. 

Uviedla, že spracovaný návrh záverečného účtu bol pred dnešným rokovaním zverej-

nený zákonným spôsobom.    

 



Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo výške  

56 998,06 EUR.  

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Celé znenie Záverečného účtu obce za rok 2018 tvorí prílohu č. 4 a neoddeliteľnú súčasť 

tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 5 Investičný zámer obce na rok 2019  

Starostka obce a poslanci OZ prerokovali investičné zámer obce.  Starostka obce 

predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na čerpanie Rezervného fondu 

obce Ducové v celkovej výške 25 000,00 EUR na:  

- Prepojenie miestnej komunikácie / p. Fotta – p. Karaba/.   

 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

použitie Rezervného fondu obce v celkovej výške 25 000,00 EUR na obstaranie a re-

konštrukciu majetku obce a to:    

- Rekonštrukcia  miestnej komunikácie /Fotta - Karaba/.   

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

Poslanci prerokovali a navrhujú v areáli Materskej školy: výmenu šmykľaviek z dôvodu 
bezpečnosti, drevený altánok pre deti, šatníková skriňa do spálne a zakúpenie lehátok.  

Na kabínach na miestnom ihrisku- výmenu strešnej krytiny.  

 

 



K bodu č. 6 Schválenie VZN obce 03/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Ducové   

Starostka obce predložila na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Ducové č. 03/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ducové. Návrh bol vyvesený 
na ÚT a webovom sídle obce v lehote 15 dní na pripomienkovanie. Neboli doručené 
žiadne pripomienky.  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 03/2019 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce Ducové.  

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 03/2019 o poskytovaní 
dotácie z rozpočtu obce Ducové tvorí prílohu č. 5 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 7 Žiadosť MUDr. Černok – zeman územného plánu obce  

 
Na obecný úrad bola predložená žiadosť o zmenu územného plánu od p. MUDr. 
Slavomíra Černoka. P. starostka prečítala znenie žiadosti. Voči žiadosti bola od pani 
Dominovej  vznesená námietka na zmenu územného plánu, je však potrebné doriešiť 
všetky potrebné okolnosti súvisiace s navrhovanou zmenou so spracovateľom 
územného plánu žiadateľom.  
 
Uznesenie č. 58/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
žiadosť p. MUDr. Černoka o zmenu územného plánu.   

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Žiadosť tvorí prílohu č. 6 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 
  K bodu č. 8 Príprava podujatí – MDD a Národná púť Kostolec  

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o:  

- termín MDD  dňa 7.  júna 2019 obec pripravuje podujatie pre deti na miestnom 
ihrisku formou animátorov a atrakcií pre deti. V rozpočte sú schválené finančné 
prostriedky. 

- dňa 5. júla sa každoročne usporiada Národnú púť na Kostolci, obec zabezpečí 

pohostenie pre občanov obce. Pri kultúrnom dome bude sprievodný program 

výstava krojov a dychová hudba. V rozpočte sú schválené finančné prostriedky 

na výdavky spojené s akciou.   

 



 
Uznesenie č. 59/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
informácie o pripravovaných akciách.   

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 10. Rôzne 

 

 Starostka obce ďakuje pani Janke Poláčkovej,  naším folkloristkám, všetkým 
detičkám a občanom obce za prezentáciu našej obce na Otvorení letnej 
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch dňa 1. júna 2019.   

 

 Starostka predložila poslancom na schválenie Smernicu – Registratúrny 
poriadok obce Ducové s účinnosťou od 01.07.2019.  

Uznesenie č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Smernicu –Registratúrny poriadok obce Ducové. 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Smernica – Registratúrny poriadok obce Ducové tvorí prílohu č. 7 a neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia 
 

K bodu č. 12 Záver  
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o18:20 h.  
 
 
Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Poláček Milan        ................................... 
                                           
Ing. Hlístová Černáková Lucia      ................................... 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce  
 
 
 


