
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 03. 12. 2019 o 18:00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, Marcela Šimonová 
Ospravedlnení:      
Hostia:      
Prítomní spolu podľa prezenčnej listiny: 8 
 

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 5 z 5 poslancov, je 
prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na vypustenie bodov z navrhovaného 
programu.  
Uznesenie č. 87/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:  
Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na doplnenie bodov do programu.  
 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Poláčka Milana  a Drahovský Jozef, 
ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Marcelu Šimonovú.  
 
Uznesenie č. 88/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
overovateľov zápisnice Ing. Poláček Milan  a Drahovský Jozef.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Stavebný obvod – predaj pozemkov 
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. a II. polrok 2019  



4. Rôzne  

5. Záver    
 
K bodu č. 2 Stavebný obvod    

Starostka informovala poslancov OZ o projektovej dokumentácie a otvorení stavebného 
obvodu Od Váhu. Jedná sa o stavebný obvod mimo zastaveného územia obce.  
 
K bodu č. 3 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. a II. polrok 
2019  
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti za I. a II. 
polrok 2019. 

 
Uznesenie č. 89/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

berie na vedomie   

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. a II. polrok 2019.  
 
Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Správa tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  

 
 

K bodu č. 4. Rôzne  

Starostka informovala poslancov OZ – vo vodárni bol vymenený chlorátor a rekonštrukcia 
ovládacieho systému.  

 
Starostka informovala, že občania sa sťažujú na neprehľadnosť na križovatke v novom 
stavebnom obvode – bude tam zakúpené a namontované doprané dopravné zrkadlo  
z dôvodu bezpečnosti.  

 
K bodu č. 5 Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Marcela Šimonová                      
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Poláček Milan        ................................... 
                                           
Drahovský Jozef         ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


