
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 11. 01.2019 o 16.00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:     
 
    
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Plán zasadnutí na rok 2019 

3. Plán akcií na rok 2019 

4. Investičný plán obce  

5. Rôzne – doplatok za stravu na dieťa v Materskej škole Ducové v predškolskom veku 

6. Diskusia 

7. Záver 
 
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.  
 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   Drahovský Jozef   
        Ing. Reháková Lucia  
 
Za  zapisovateľku bola určená p. Marcela Šimonová pracovníčka obecného úradu.  
 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)  
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
K uvedenému programu rokovania neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala 
o ňom hlasovať. Pozvánka je prílohou k zápisnici. 



Uznesenie č. 29/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
K bodu č. 2 Plán zasadnutí na rok 2019 
Starostka obce informovala poslancov OZ o príprave zasadnutí a materiálov k rokovaniu OZ.  

 
 
K bodu č. 3 Plán akcií na rok 2019  

K tomuto bodu bol predložený plán akcií na rok 2019:  

 

     Ochutnávka zabíjačových špecialít  február  2019 
     Maškarný ples – karneval  pre deti   február 2019  
     Tvorivé dielne- veľkonočné           apríl 2019 
     Stavanie mája    30. apríla 2019 / utorok  

Deň matiek    12. mája 2019/ nedeľa  
MDD      8. júna 2019   / sobota 
Cyrila a Metoda     5. júla 2019 / piatok   
Turnaj starých pánov        júl 2019  
Posedenie pre dôchodcov  18. októbra 2019 / piatok  
Tekvicové šantenie   30. októbra 2019/ streda  
Mikuláš       5. decembra 2019/ štvrtok   
Tvorivé dielne – vianočné           december 2019 
Stolnotenisový turnaj   28. decembra 2019 / deti i dospelí  
 

Uznesenie č. 30/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program akcií na rok 2019.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 

 

 

 



K bodu č. 4 Investičný plán obce 

 Poslanci OZ prerokovali podanie žiadostí v roku 2019 a podanie žiadosti z MF 
SR.  

 

 
Uznesenie č. 31/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
podanie žiadosti na MF SR a spoluúčasť obce vo výške 10 %.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o finančných prostriedkoch 
viazaných na IBV Od Hubinského II. vo výške 47 733,10 eur na samostatnom 
bankovom účte obce. Poslanci prerokovali zmenu účelu finančných 
prostriedkov rozpustenie do kapitálových príjmov obce.  

 
Uznesenie č. 32/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
zmenu účelu finančných prostriedkov vo výške 47 733,10 eur do kapitálových  príjmov 
obce.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 
K bodu č. 5  Rôzne – doplatok za stravu na dieťa v Materskej škole Ducové 
v predškolskom veku 
 

Poslanci OZ prerokovali doplatok od rodičov za stravu v Materskej škole Ducové od 
predškolákov vo výške 0,07 € od januára 2019 nakoľko stravná jednotka je 1,27 € 
dieťa/ deň. Dotácia u ÚPSVaR na predškolákov je vo výške 1,20 € dieťa / deň.  
 

Uznesenie č. 33/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
doplatok od rodičov za dieťa v Materskej škole Ducové v predškolskom veku vo výške 
0,07 € na stravu/ deň v Školskej jedálni pri Materskej škole Ducové od januára 2019. 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 
 



K bodu č. 6 Diskusia 

Starostka obce informovala poslancov OZ o monitorovacích správach a posudkoch,  
ktoré treba vypracovať v súlade s vodným zákonom. Tieto správy obci vypracuje 
RNDr. Vladimír Dovina, CSc. – hydrogeológ.  
  
Uznesenie č. 34/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
vypracovanie monitorovacích správ vodného zdroja HDN 1 Ducové  vo výške 2900,00 
eur.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

 

Poslanci navrhli zakúpenie objemového kontajnera.  
 
Uznesenie č. 35/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
zakúpenie objemového kontajnera vo výške 1100,00 eur.  

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 7 Záver  
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.  
 
 
Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Drahovský Jozef       ................................... 
                                           
Ing. Reháková Lucia      ................................... 
 
 
 
       Mária Koláriková – starostka obce  
 
 
 


