
 
Zápisnica   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom dňa 13.09.2018 o 18,30 hod. 
na Obecnom úrade v Ducovom 

 
Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  3 podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:    Hlísta Jozef, Minárik Jaroslav 
Prítomní:     Ing. PhDr. Veronika Opáleková – hl.  kontrolór obce 
     Marcela Šimonová – zapisovateľka  
Hostia:     podľa prezenčnej listiny  
 
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mária 
Koláriková. Privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom. 
Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 3 z 5 poslancov, je prítomná  
nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
 
  
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Investičný plán – uličné vpuste – dobudovanie  

3. Žiadosť o stavbu rodinného domu bungalov – Ing. Martin Poláček  

4. Rôzne  

5. Záver 
 
1. Starostka navrhla za  overovateľov zápisnice:   p. Richard Orviský 

        p. Jozef Drahovský 

a zapisovateľku:       p. Marcela Šimonová 
 

 
Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Ivanov, Orviský)  
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. 189 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Ivanov, Orviský)  
proti:   0 



zdržal sa:  0 
Program bol jednomyseľne schválený.  
 
 
Rokovanie: 
K bodu č. 2  
Investičný plán – uličné vpuste – dobudovanie  
 
Starostka obce a poslanci OZ prerokovali dobudovanie uličných vpustí na ceste okolo 
ihriska. V roku 2016  sa vybudoval chodník a v prípade silných búrok a v zimnom 
období na ceste stojí voda. Poslanci OZ navrhujú pri tvorbe rozpočtu na rok 2019, aby 
sa do kapitálového rozpočtu  zapracovala investícia položenia nového koberca asfaltu 
a geodetické zameranie vo výške 15 000,00 eur.  
 
Poslanci OZ navrhujú dobudovanie chodníka od č. 161 /Minárik Norbert /po č.169 
/Minarech Viliam/ IBV Od Hubinského I. osadenie chodníka od hranice pozemkov 
vlastníkov.    
 
 
K bodu č. 3  

 

 Starostka obce prečítala žiadosť o stavbu rodinného domu bungalov – Ing. Mi-

lana Poláčka v stavebnom obvode IBV od Hubinského I. Žiadosť je prílohou 

k zápisnici.  

Uznesenie č. 190 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

výstavbu rodinného domu bungalov v stavebnom obvode IBV od Hubinského I.. 

Hlasovanie:  
za:   3 ( Drahovský, Ivanov, Orviský)  
proti:   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4 
Rôzne 
 
Starostka predniesla poslancom OZ žiadosť o  zvýšenie finančného limitu pokladne na 
1500,00 eur.  
Uznesenie č. 190 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

navýšenie finančného limitu pokladne 1500,00 eur.  

Hlasovanie:  
za:   2( Drahovský, Ivanov)  
proti:   0 
zdržal sa:  1 ( Orviský) 

 

Uznesenie nebolo schválené. 



V rámci bežnej údržby na vodárni je nutná zabezpečiť výmenu tlakových nádob 2 ks.  
Po dlhšej debate poslanci OZ navrhujú, aby sa dala vypracovať revízna správa 
všetkých tlakových nádob a posúdiť rozšírenie predpokladanej spotreby vody 
a prieskum trhu / cenové  ponuky na výmenu a montáž 2 ks tlakových nádob.  
 
K bodu č. 5  
Záver  

Starostka obce poďakovala poslancom a ukončila zasadnutie o 21.40 h.   
  
 

Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Zápisnicu overili:  
Drahovský Jozef     ................................... 
                                           
Orviský Richard  ................................... 
 
 
 
 
Mária Koláriková – starostka obce ................................... 


