
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 31.12.2018 o 10.00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:    PhDr. Ing. Veronika Opáleková (hlavná kontrolórka) 
 
    
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

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

2. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie a určenie inventarizačnej 

komisie 

3. Rôzne  

4. 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:   Ing.Poláček Milan  
        Mgr. Lukáš Vrábel 
 
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. 26/2018 
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 Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie a určenie 

inventarizačnej komisie 

Starostka obce určila na vykonanie inventarizácie a inventúry majetku a záväzkov ku 
dňu 31.12.2018 ekonomickú komisiu pri OZ v Ducovom - Ing. Reháková Lucia, p. 
Drahovský Jozef, Ing. Hlístová Černáková Lucia.  
 
Uznesenie č. 27/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
a) berie na vedomie  
príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie a inventúry majetku a záväzkov ku 
dňu 31.12.2018,  
b)schvaľuje   
zloženie inventarizačnej a inventúrnej komisie podľa predloženého návrhu.  

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

 
 
K bodu č. 3 Rôzne  
Starostka obce predložila poslancom OZ v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
a zákona č. 523/2004 Z. z. presun v rámci rozpočtu obce na schválené investície ktoré 
boli v rámci uznesení schválené počas roka.  
 

Uznesenie č. 28/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
oprávnenie vykonávať starostke obce v Ducovom štvrťročný presun finančných pro-
striedkov na kapitálové výdavky buď medzi položkami v rámci kapitálových výdavkov 
alebo z bežných výdavkov na kapitálové výdavky t.j. na investície, ktoré boli odsúhla-
sené obecným zastupiteľstvo v Ducovom v nekonkrétnych sumách do výšky 20 000 
eur v rámci rozpočtu tak, aby nebola prekročená celková schválená čiastka vo výdav-
kovej časti rozpočtu a teda bol dodržaný zákon č. 583/2004 Z. z. a zákon č. 523/2004 
Z. z. t.j. bežný rozpočet bude prebytkový alebo vyrovnaný a celkový rozpočet obce 
bude buď prebytkový alebo vyrovnaný.   

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

 
 

 

 



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

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Milan Poláček     ................................... 
                                           
Mgr. Lukáš Vrábel     ................................... 
 
 
 
       Mária Koláriková – starostka obce  


