
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 30.01.2013 o 17.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, ţe Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, ţe sú prítomní 4 
poslanci, teda v zmysle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
           2. Schválenie plnenia rozpočtu za rok 2012 
  3. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012 
                     4. Schválenie  Inventarizácie  majetku obce k 31.12.2012 
  5. Podujatia na rok 2013 

6. Rôzne        
7. Diskusia 

                     8. Záver                  

Poslanci OZ boli oboznámení s programom dnešného rokovania a overovateľmi 
zápisnice Mgr. Uherčíková Lýdia a Jaroslav Minárik a schvaľujú  ho. 

Za: 4 poslanci                     proti: 0  poslancov                 zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 88 
Poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu za rok 2012 a schvaľujú ho. (Je prílohou 
zápisnice.) 

Za. 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                  zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Uznesenie č. 89 
Poslanci OZ sa oboznámili so Záverečným účtom obce k 31.12.2012 a schvaľujú ho 
bez výhrad. (Je prílohou zápisnice.) 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                   zdrţalo sa: 0 poslancov   

 
K bodu 4 
Poslanci OZ sa oboznámili s výsledkami inventarizácie hmotného a nehmotného 
majetku obce podľa záverov inventarizačnej komisie k 31.12.2012. Skutočný stav sa 
zhoduje s účtovným stavom. Inventúrne zápisy sú zaloţené v účtovníctve obce. 
 
K bodu 5 
Poslanci OZ prerokovali a schválili plán podujatí na rok 2013. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                   zdrţalo sa: 0 poslancov      

 
K bodu 6 
Uznesenie č. 90 
Dňa 8.2.2013 o 16.30 hod bude v kultúrnom dome Ducové „Detský fašiangový maš- 
karný ples“ s kultúrnym programom „Šaško Jaško“. Na maškarnom plese sa bude 
podávať občerstvenie a vecné ceny pre najlepšie masky. Poslanci OZ toto podujatie 
schválili. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                    zdrţalo sa: 0 poslancov   

 



K bodu 6 
Uznesenie č. 91 
Odôvodnenie osobitného zreteľa predaja majetku obce – pozemkov: parc. č. 274 pre 
Zuzanu Kováčovú, bytom Šalgovce 157, parc. č. 220 pre Pavla a ing. Ivetu 
Čavojských, bytom A. Trajana 4834/37, Piešťany, parc. č. 268 pre Jozefa Matejoviča, 
bytom Luţany č. 2 a ing. Martinu Matejovičovú, bytom Ševčenkova 1062/13, 
Bratislava – Petrţalka: Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k predaju majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prihliada k danej lokalite, vybudovaniu 
inţinierskych sietí a posúdeniu umiestnenia stavby v stiesnených územných 
podmienkach, vzdialenosť protiľahlých stien osadenia rodinných domov na 4 m 
s vylúčením umiestnenia okien obytných miestností v častiach týchto stien. Ţiadosti 
k odpredaju pozemkov pre mladé rodiny s deťmi a následne sociálny a demografický 
rozvoj obce.       

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                     zdrţalo sa: 0 poslancov 

  
K bodu 7 
Uznesenie č. 92 
Starostka obce informovala poslancov OZ o moţnosti separovania ďalších zloţiek 
domového odpadu ako kovy a bioodpad. Občania si kovový odpad likvidujú 
samostatným predajom na rôznych zberných miestach. Bioodpad je riešený tieţ vo 
vlastnej réţii domácností, a to buď skrmovaním domácimi zvieratami, alebo 
v kompostoviskách. Z týchto dôvodov by zavedenie zberu nových komodít bolo pre 
obec aj občanov finančne náročné a v konečnom dôsledku nerentabilné. Poslanci 
preto schválili pre rok 2013, aby obec neseparovala kovy a bioodpad zvlášť, ale 
ponechala súčasný stav, kde si občania tento odpad likvidujú sami. 

Za: 4 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdrţalo sa: 0 poslancov  

 
Uznesenie č. 93 
OZ Ducové schvaľuje dodatok o sprístupnení k zmluve o zmene vecného bremena 
Ing. Milan Sivák, nar..                RČ                 trvale bytom Športová 550/13, 
Moravany nad Váhom. Doplnenie povinného z vecného bremena Ing. Ján Potoček  
a manţelka Renáta Potočková, rod. Vráblová, bytom A. Trajana 4652/18, Piešťany. 
Pôvodné vecné bremeno sa ruší cez parc. č. 236, 268, 574, 264/1, 264/2 – všetky 
parc. sú druh pozemku ostatné plochy. Uloţenie STL plynovej prípojky pre Ing. 
Milana Siváka – firma MASIP, cez obecné pozemky parc. č. 236 o výmere 565 m2, 

druh pozemku ostatné plochy, parcela registra C, parc. č. 263 o výmere 559 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, parcela registra C, k.ú. Ducové, vedených na LV č. 453 
obce Ducové na základe nového uloţenia STL prípojky, ktoré je doloţené novým 
geometrickým plánom č. 35/2012 overeným Správou katastra Piešťany. 
Vecné bremeno bude zapísané na LV č. 453 obce Ducové. 
Pôvodná zmluva, jej dodatok a geometrický plán sú prílohou tejto zápisnice. 

Za: 4 poslanci                            proti: 0 poslancov               zdrţalo sa: 0 poslancov 

 
Overovatelia: Mgr. Lýdia Uherčíková 
         Jaroslav Minárik  
 

Zapísala: Alena Miklová 

V Ducovom, 31.01.2013.                  Mária Koláriková 

                                         starostka obce 


