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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica   
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ducové 

 
Dátum konania: 28.11.2022 o 17:00 hodine  

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia.  
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
1.2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 
        zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi  
        a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
1.3. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce.  
1.4. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného  
       obecného zastupiteľstva.      
2. Vystúpenie starostu. 
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
4. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca   
    obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať                       
    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií. 
6. Schválenie uznesení.  
7. Záver. 
          
1. Otvorenie zasadnutia  
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ducové otvorila a viedla starostka obce 
Mária Koláriková.  
 
 
1.1. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
  
Za zapisovateľku bola určená: Marcela Šimonová 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Drahovský, Ing. Petra Šimová 
 
1.2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
odovzdanie osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Predseda miestnej volebnej komisie p. Minárik Jaroslav prečítal zápisnicu o výsledkoch volieb 
do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022 pre volebné obdobie 2022-2026.  
Návrh na zloženie mandátovej komisie:  za predsedu Jozef Drahovský, za členov komisie Ivan 
Kotlár a Michaela Bezák.  
 

 
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 370 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 225 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva 219 
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Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľbu starostu obce 223 
 
Výsledky hlasovania pre voľby starostu obce: Počet hlasov: 
 
Mária Koláriková 112 
Ing. Milan Poláček 111 
 
Výsledky hlasovania pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa najvyššieho počtu 
hlasov: 
 
Zvolení poslanci: 
 
Jozef Drahovský 153 
Ing. Lucia Hlístová Černáková 123 
Ing. Petra Šimová 121 
Michaela Bezák 119 
Ivan Kotlár 112 
 
Náhradníci: 
 
Richard Orviský 107 

Ing. Róbert Groman 102 
 
Výsledky volieb tvoria prílohu k zápisnici.  
 

Uznesenie č. 331/2022 
Obecné zastupiteľstva Ducové 
volí  
mandátovú komisiu v zložení:  
Jozef Drahovský – predseda  
Ivan Kotlár a Michaela Bezák – členovia  
 
za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  

 
1.3 Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
Zvolená starostka obce Mária Koláriková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
 
 
1.4 Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Ducové zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva.  
 
2. Vystúpenie starostu 
 
Novozvolená starostka obce Mária Koláriková vystúpila so svojím príhovorom.  
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    Uznesenie č. 332/2022 
Obecné zastupiteľstva Ducové:  

 A:  b e r i e   n a  v e d o m i e 
1. výsledok voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,  

2. vystúpenie novozvolenej starostky obce Márii Kolárikovej,  

B:  k o n š t a t u j e, ž e  
1. novozvolená starostka obce Mária Koláriková zložila zákonom predpísaný sľub sta-

rostu obce,  

2. zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili: 

 

• Michaela Bezák 

• Jozef Drahovský  

• Ing. Lucia Hlístová Černáková 

• Ivan Kotlár  

• Ing. Petra Šimová  

 
za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  
 
Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu zápisnice.  
Podpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice.  
 

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia.  
 
       Uznesenie č. 333/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové  
schvaľuje   
program ustanovujúceho zasadnutia.       

za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  

 
4. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, 
ktorý bude oprávnený zvolávať   a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Starostka obce menovala za zástupcu Jozefa Drahovského, navrhla poslankyňu Ing. Petru 
Šimovú zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v súlade so zákon č. 369/1990 Zb. .   
 

Uznesenie č. 334/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Ducové 
b e r i e    n a     v e d o m i e  
oznámenie starostky obce, že svojím zastupovaním poverila v zmysle §13b zákona č. SNR č. 
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca Jozefa 
Drahovského.  

za:4 ( Bezák, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 1 (Drahovský)  
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       Uznesenie č. 335/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové  
p o v e r u j e  
poslankyňu Ing. Petru Šimovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  

 
 
 
 
5.Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 
 
Návrh na zriadenie komisií OZ:  
 
      Uznesenie č. 336/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové 

A. zriaďuje komisiu: 

• Ekonomickú,  

• Sociálnu a verejného poriadku,  

• Kultúrnu, vzdelávania a športu,  

• Stavebnú a životného prostredia, 
 

B. určenie náplne ich práce – bude stanovená na najbližšom riadnom zasadnutí OZ 

spolu a doplnenie členov komisie z radov odborníkov a obyvateľov obce, 

C. volí  

Za predsedu ekonomickej komisie -  Ing. Petru Šimovú  
 

Za predsedu sociálnej komisie a verejného poriadku  - Michaelu Bezák  
 

Za predsedu komisie kultúry,  vzdelávania a športu - Ing. Luciu Hlístovú Černákovú  
 

Za predsedu komisie stavebnej a životného prostredia - Ivana Kotlára   
 

za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  

 
 
 
K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej 
členov. 
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Uznesenie č. 337/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Ducové 
A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

B) v o l í 

predsedu komisie:  Jozefa Drahovského, 

členov komisie:   Ing. Petru Šimovú, Ivana Kotlára. 

za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  

 
 
6. Schválenie uznesení 
 

Uznesenie č. 338/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové  
b e r i e   n a     v e d o m i e   
mandátová komisia overila, že starosta a poslanci svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu 
a že starosta nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu podľa § 13 ods. 3 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a taktiež, že poslanci 
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

za:5 ( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 
proti: 0 
zdržal sa: 0  
 

7. Záver  
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce s poďakovaním všetkým 
prítomným za účasť.   
 
 
Zapisovateľka:    Šimonová  Marcela     
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Drahovský Jozef   
 
     Ing. Šimová Petra   
 
 
Starostka obce :   Koláriková Mária  
 
 
V Ducovom, dňa 28.11.2022 
 
 
 
 


