
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 11.04.2014 o 18.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 5 
poslanci, teda v zmysle § 2 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Činnosť obce 
  3. Schválenie – VZN miesta na vylepovanie volebných plagátov  
      politických subjektov vo volebnej kampani 
  4. Program odpadového hospodárstva obce Ducové 
  5. Podujatia obce 
  6. Rôzne   
  7. Diskusia        

8. Záver 
                      

Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice Jaroslav Minárik a Ing. Viliam Minarech, zapisovateľkou 
Mgr. Lýdiou Uherčíkovou  a schvaľujú  ho. 

Za: 5 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu č. 2 
- Starostka obce informovala poslancov o oprave kaplnky vonkajšej omietky, úprava  
okolia  a vnútornej časti: výmena dverí, vymaľovanie a montáž novej mreže.   
Starostka obce verejne ďakuje dobrovoľníkom ktorí pomáhali pri rekonštrukcii 
kaplnky: Joachim Gajdošech, Oľga Gajdošechová, Vladimír Pollák,  Anka Polláková 
a  Vladimír Miškech. 
 
- Dokončili sa úpravy v kultúrnom dome. 
- Vymenil sa tlakový spínač na vodárni.   
 
K bodu 3 
Uznesenie č. 140 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú VZN č. 01/2014 o vyhradení miesta na 
umiesťovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej 
kampane 
. 

Za: 5 poslanci                     proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov 

  
K bodu 4 
Uznesenie č. 141 
Poslanci OZ obce Ducové prerokovali návrh na vypracovanie Programu odpadového 
hospodárstva obce Ducové, ktoré sa predkladá na schválenie Okresnému úradu, 
odbor životného prostredia do termínu 7. júla 2014. 
Berú na vedomie. 
 
 



K bodu 5 
Podujatia obce: 
Dňa 30. apríla 2014 o 17,30 h. stavanie mája pri Kultúrnom dome Ducové 
 
Dňa 11. mája 2014 o 15,30 h. Deň matiek v Kultúrnom dome Ducové 
 
K bodu 6: 
 
 Starostka obce podala Oznámenie o majetkových pomerov za kalendárny rok 
2013 k 31. marcu 2014. 
Poslanci OZ obce Ducové:  berú na vedomie. 
 
 Poslanci OZ obce Ducové prerokovali návrh osadenia odvzdušňovacieho 
ventilu z dôvodu výpadku elektrickej energie alebo inej poruchy na dodávke pitnej 
vody z verejného vodovodu. 
 
Uznesenie č. 142 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú  osadenie kombinovaného odvzdušňovacieho 
ventilu pri p. Korošovi. 

Za: 5 poslancov                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
  Poslanci OZ obce Ducové navrhujú výmenu strešnej krytiny na miestnom 
ihrisku z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku obce.       
 

Uznesenie č. 143 

Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú výmenu strešnej krytiny na ihrisku, 
oplechovanie a ríny. 

Za: 5 poslancov                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 Ján Potoček, rod. Potoček, a manželka Renáta Potočková, rod. Vráblová 
vlastníci par. č. 264, požiadali obecné zastupiteľstvo o možnosť prenájmu časti 
vedľajšieho pozemku par. 263, druh pozemku zast. plochy, vedenú na LV. 453 obce 
Ducové, nakoľko obec túto časť pozemku má ako zelenú plochu. 
 
     Uznesenie č. 144 

Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú časti 
pozemku par. č. 263 v šírke 7 m na užívanie s výsadbou  iba zeleň – tráva, nakoľko v 
tejto časti pozemku sa nachádza vecné bremeno stredotlakého plynovodu a nie je tu 
možnosť výsadby   stromov alebo iných okrasných drevín. Časť tejto parcely sa 
ohradí dočasným oplotením bez pevného základu. Nájomcovia  sú povinní tieto 
podmienky splniť. Nájomná zmluva bude vypracovaná v súlade s občianskym 
zákonníkom. 

Za: 5 poslancov                   proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 
 Jaroslav Broš, rod. Broš, listom zo dňa 24.03.2014 oznámil odstúpenie z kúpy 
pozemku par. č. 276, k.ú. Ducové. 
Poslanci OZ rušia uznesenie č. 132 zo dňa 11.12.2013. 



 Poslanci OZ obce Ducové prerokovali žiadosť Petry Hornáčkovej a Jána 
Karabu o odpedaji stavebného pozemku par. č. 276, k.ú. Ducové, pre stavbu 
rodinného domu. 
  
       Uznesenie č. 145 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku par. 
č. 276, o výmere 1317 m², druh pozemku orná pôda, parcela registra C, zapísaná na 
LV č. 453, k.ú. Ducové pre kupujúcich: Petra Hornáčková, rod. Hornáčková, nar. 
.........., trvale bytom Modrovka č. 9 a Ján Karaba, rod. Karaba, nar. .........., trvale 
bytom Bašovce č. 126. Cena za pozemok je 1317 x 17,00 = 22 389,00 €. Stavba 
rodinného domu na tejto parcele bude typu Bungalov. Stavba bude započatá do 5 
rokov od kúpnej zmluvy. Bude zriadené predkupné právo obce v prípade predaja 
alebo akéhokoľvek scudzenia. Všetky náklady s uzatvorením zmluvy a vklad do 
Katastra Piešťany sú povinní zaplatiť kupujúci. Predaj pozemku par. č. 276, druh 
pozemku orná pôda, parcela registra C KN vedená na LV č. 453 v k.ú. Ducové, podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – hodného osobitného zreteľa. 
Odôvodnenie predaja majetku: jedná sa pozemok do ktorého zasahuje 
bezpečnostné ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, posúdenie umiestnenia 
stavby v stiesnených územných podmienkach a vzdialenosťou stien osadenia 
rodinných domov s vylúčením umiestnenia okien obytných miestností v častiach 
týchto stien. 

Za: 5 poslanci                  proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka poďakovala poslancom 
OZ obce Ducové  za účasť. 
 
  
Overovatelia:  
 
Jaroslav Minárik 
   
Ing. Viliam Minarech  
 

Zapísala: 
 

Mgr. Lýdia Uherčíková 
 

V Ducovom, dňa 21.04.2014.              
 

 

 

 Mária Koláriková 

                    starostka obce 


