
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 12. 08. 2019 o 15.30 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  5 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková,  
Ospravedlnení:      
Hostia:      
Prítomní spolu podľa prezenčnej listiny: 7 
 

1. Otvorenie: 
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.  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na vypustenie bodov 
z navrhovaného programu.  
Uznesenie č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

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

Pozvánka tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na doplnenie bodov do 
programu.  
 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Poláčka Milana  a Ing. 
Reháková Lucia. Za  zapisovateľku určila Ing. Luciu Hlístovú Černákovú.  
   
Program zasadnutia :      

1. Otvorenie zasadnutia  
- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  
2. Schválenie – VZN Obce Ducové č. 4/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške príspevkov na čiastočné úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni  
3. Schválenie – VZN Obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať povodňové 
plány záchranných prác  
4. Schválenie – VZN Obce Ducové č. 6/2019 o pravidlách času predaja v obchode 
a čase prevádzky služieb na území obce Ducové   
5. Schválenie - Zásady hospodárenia s majetkom obce Ducové   
6. Schválenie – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové 



7. Schválenie predaja pozemku  Obce Ducové par. č. 127/2, k.ú. Ducové 
8.  Investičný plán obce – vodojem, rekonštrukcia kultúrneho domu  
9. Príprava podujatí- podujatia pre deti, Mesiac úcty k starším.  
10. Rôzne   
11. Diskusia 
12. Záver 
 
K bodu č. 2 Schválenie – VZN Obce Ducové č. 4/2019 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a o výške príspevkov na čiastočné úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni  

 

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie Všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Ducové č. 4/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a o výške príspevkov na čiastočné úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni. Návrh bol vyvesený na ÚT a webovom sídle obce v lehote 15 dní na 
pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne pripomienky.  
Poslanci OZ navrhujú poplatok za dieťa v materskej škole s trvalým pobytom mimo 
obce Ducové vo výške 30,00 mesačne.  
   

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové č. 4/2019 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a o výške príspevkov na čiastočné úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni s navrhnutou zmenou.  

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

VZN Obce Ducové č. 4/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevkov 
na čiastočné úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni tvorí prílohu č. 2 a neoddeliteľné 
prílohu tohto uznesenia.  

 

K bodu č. 3 Schválenie – VZN Obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať 
povodňové plány záchranných prác  

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány 
záchranných prác. Neboli doručené žiadne pripomienky.  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať 
povodňové plány záchranných prác. 

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

VZN Obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác tvorí prílohu 
č. 3 a neoddeliteľné prílohu tohto uznesenia.  

 

 



K bodu č. 4 Schválenie – VZN Obce Ducové č. 6/2019 o pravidlách času predaja 
v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Ducové   

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/2019 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb 
na území obce Ducové. Neboli doručené žiadne pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 6/2019 o pravidlách času predaja 
v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Ducové.  

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

VZN Obce Ducové č. 6/2019 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území 
obce Ducové a tvorí prílohu č. 4 a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia 
 

K bodu č. 5 Schválenie - Zásady hospodárenia s majetkom obce Ducové   

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie - Zásady hospodárenia s ma-

jetkom obce Ducové. Poslanci k predloženému materiálu nemali pripomienky.  

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

Zásady hospodárenia s majetkom obce Ducové  

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

Zásady hospodárenia s majetkom obce Ducové tvoria prílohu č. 5 a sú neoddeliteľnú prílohu tohto 
uznesenia.  

K bodu č. 6 Schválenie – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Ducové 

Starostka obce predložila na schválenie poslancom OZ  na schválenie – Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Poslanci k predloženému materiálu nemali 
pripomienky.  
Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové  

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

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové tvorí prílohu č. 6 
a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  



 
K bodu č. 7 Schválenie  predaja pozemku  Obce Ducové par. č. 127/2, k.ú. Ducové 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo schválenie zámeru predaja pozemku par. č. 127/2, 
vo výmere 522 m², druh ostatná plocha, zapísaná na LV č. 453, vo vlastníctve obce 
Ducové. Zámer predaja  pozemku bol vyvesený od 27.05.2019 na ÚT,  webovom sídle 
obce a neboli doručené žiadne námietky.   
 
Uznesenie č. 64/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
predaj v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení odpredaj nehnuteľnosti – pozemok reg. ,,C“ par. č. 127/2 vo výmere 522 m², druh 
pozemku ostatná plocha v k. ú. Ducové zapísanej na LV č. 453. Na základe 
Geometrického plánu č. 122-24/2019 zo dňa 29.04.2019 bola parcela 127 o výmere 
7660 m2, druh pozemku ostatná plocha  rozdelená na parcelu č. 127/1 o výmere 7138 
m2, druh pozemku ostatná plocha a parcelu č. 127/2 o výmere 522 m2, druh pozemku 
ostatná plocha, kde predmetom predaja je 
- parcela registra ,,C“ č. 127/2  o výmere 522 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
v celosti pre:  
Reháková Elena, Ducové 25,  Čikoš Martin a Čikošová Lenka, Ducové 23, Kobelár 
Daniel a Kobelárová Jozefa, Ducové 21, Košecová Viera, Dibrovova 16, Nové Mesto 
nad Váhom, Roháčová Daniela, A. Tajana 4830/3, Piešťany, Trnečová Jana, A. 
Trajana 4830/3, Piešťany, Miškech Anton, Ducové 15, Miškech Jaroslav, Ducové 15,  
Hlísta Jozef, Ducové 13, Hollan Miloš, Záhradní 2662/13,  Šumperk CZ, Janžo Miloš, 
Ducové 9 a Chudá Michaela, Ducové 9,  Miškech Vladimír, Ducové 7, Miškech Ján, 
Ducové 7, Dobiáš Jakub, Ducové 68, Maliková Martina, Ducové 44, Skubeň Ľudovít, 
Ducové 46, Kolárik Roman a Mária Koláriková, Ducové 150, Andrej Hesko, Horná 
Streda 393, Minárik Jaroslav, Ducové 125, Minárik Jozef, Ducové 54, Pivarčiová 
Daniela, Ducové 126, Mináriková Mária, Ducové 131,  
-za cenu vo výške 4800,00 eur.  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo obce Ducové považuje 
skutočnosť, že kupujúci daný pozemok budú využívať ako prístupovú cestu ku svojim 
stavebným pozemkom. Týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý skutkový stav so 
stavom právnym.  

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

Zámer predaja pozemku tvorí prílohu č. 7a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
   

K bodu č. 8 Investičný plán obce – vodojem, rekonštrukcia kultúrneho domu 

Starostka obce informovala poslancov OZ o problémoch s nedostatkom vody hlavne 
počas letných mesiacov. Predložila poslancom návrh na vybudovanie vodojemu 
z areáli vodárne, ktorý bude súčasťou budovy vodárne. Starostka obce informovala 
poslancov o podaní projektu v rámci MŽP SR.   

 



Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
vypracovanie projektovej dokumentácie vodojemu. 

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

  

Uznesenie č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje    
podanie projektu v rámci MŽP SR a spoluúčasť obce vo výške 5% z oprávnených 
nákladov. 

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

  

 

K bodu č. 9. Príprava podujatí- podujatia pre deti, Mesiac úcty k starším.  
Poslanci OZ prerokovali podujatia pre deti a starších.  

Dňa 5. októbra 2019 – podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  

Dňa 30. októbra 2019 – Tekvicový večierok pre deti.  

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie    
podujatie pre deti a pre dôchodcov.  

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

 
K bodu č. 10. Rôzne 
 

Starostka obce a poslanci OZ prerokovali investičné zámery na rekonštrukciu verej-

ného osvetlenia, viacúčelového ihriska a chodníka pri materskej škole.   Starostka 

obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na čerpanie Rezervného 

fondu obce Ducové v celkovej výške  51000,00EUR na:  

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 25000,00 eur, 

- Rekonštrukcia viacúčelového ihriska vo výške 20000,00 eur, 

- Rekonštrukcia chodníka pri materskej škole vo výške 6000,00 eur. 

 

 



Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

použitie Rezervného fondu obce v celkovej výške 51000,00 EUR na kapitálové vý-

davky obce a to:    

- Rekonštrukcia a celkové zhodnotenie verejného osvetlenia   vo výške 

25000,00 eur, 

- Rekonštrukcia a celkové zhodnotenie viacúčelového ihriska vo výške 

20000,00 eur, 

- Rekonštrukcia a celkové zhodnotenie chodníka pri materskej škole vo výške 

6000,00 eur.  

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

 
 

 Poslanci OZ  navrhujú dobudovanie trativodu pri p. Minárikovi / Tmavá ulička/ 
z dôvodu zaplaveniam na miestnej komunikácii pri dažďoch.  
 

   
 Starostka obce predložila žiadosť p. Katkarína Sikora, bytom Ducové  180 

o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Ducové par. č 10331/30 vo 
výmere 220m2. Zámer prenájmu pozemku bude vyvesený na ÚT a webovom 
sídle obce.  

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A) berie na vedomie 

žiadosť pani Kataríny Sikori o prenájom časti pozemku z majetku obce Ducové par. 

č. 10331/30 o výmere 220 m2,  

B) schvaľuje  

zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku obecného majetku v súlade s § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-

sov a to časti pozemku o výmere 220 m2 z parcely č. 10331/30 vo vlastníctve obce 

Ducové, k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453. Dôvod osobitného zreteľa je skutoč-

nosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma 

plynovodu a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou ( pozemkom a rodinným do-

mom) vo vlastníctve budúceho nájomcu. O prenajatý pozemok sa bude nájomca 

starať a tým sa obci ponížia náklady na udržiavanie tohto pozemku.   

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

 

 

 



K bodu č. 11 Diskusia  

 Poslanci OZ navrhujú opravu strechy na kabínach na ihrisku.  
 

 Poslanci OZ sa zaoberali parkovaním na verejných priestranstvách.  
Žiadame majiteľov áut, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciach, 
aby parkovali na svojich pozemkoch / vo dvoroch/ z dôvodu bezpečnosti 
a prejazdu.  
 

 
K bodu č. 12 Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o17:10 h.  
 
 
Zapísala: Ing. Lucia Hlístová Černáková                       
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Poláček Milan        ................................... 
                                           
Ing. Reháková Lucia       ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  
 
 
 


