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OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 20.01.2021 o 17:00 hod.  
 
 

Prítomní:  
Počet poslancov: 3 
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny   
 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.01.2021  
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020 
5. Nový stavebný obvod – predaj pozemkov/ žiadosti  
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10100/3 – Ivan Haring, 
Ducové 47 
7. Návrh správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové    

8. Rôzne   

9. Záver      

  
 
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že dnešného 
rokovania sa zúčastňujú 3 z 5 poslancov, je prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov 
a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
 

 
 
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov: Drahovský Jozef  a Ing. Poláček Milan, 
ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Ing. Hlístovú Černákovú Luciu.  
 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.01.2021 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ a navrhla doplnenie do programu poslanci prijali nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 170/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.01.2021  
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020 
5. Nový stavebný obvod – predaj pozemkov/ žiadosti  
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10100/3 – Ivan Haring, 
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Ducové 47 
7. Návrh správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové    

8. Rôzne   

9. Záver   
 

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 14.12.2020 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na 
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené. 
 
Uznesenie č. 171/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z pred-

chádzajúceho OZ. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 5  Nový stavebný obvod – predaj pozemkov/ žiadosti  
Predseda stavebnej komisie prečítal žiadosti, ktoré boli doručené na Obecný úrad Ducové 
o odkúpenie pozemku v novom stavebnom obvode IBV Od Váhu vo vlastníctve obce. Boli 
doručené nasledovné žiadosti:  
1. Martin Ondrejka, E. F. Scherera 4803/2, Piešťany – pozemok par. č. 10331/38 
2. Michal Broš, 922 21 Ducové 16  a Magdaléna Tomová, 922 21 Ducové 40 – pozemok č. 
10331/42 
 
Uznesenie č. 172/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje predaj obecného majetku v zmysle § 9a ods.1 
písm. c)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
priamym predajom pozemok C-KN par. č. 10331/38 o výmere 522 m2, druh pozemku orná 
pôda, k. ú. Ducové, zapísaná na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore 
Piešťany,  ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Ducové, sídlo Ducové 121, 922 21 Ducové, 
IČO: 31826270, pre Martin Ondrejka, bytom E. F. Scherera 4803/2, Piešťany, v podiel 1/1, 
ktorého hodnota bola určená na základe znaleckého posudku – stanovenia všeobecnej 
hodnoty pozemkov Ing. Róberta Golutza, v sume 20958,30 EUR.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

 
Uznesenie č. 173/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje predaj obecného majetku v zmysle § 9a ods.1 
písm. c)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
priamym predajom pozemok C-KN par. č. 10331/42 o výmere 550 m2, druh pozemku orná 
pôda, k. ú. Ducové, zapísaná na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore 
Piešťany,  ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Ducové, sídlo Ducové 121, 922 21 Ducové, 
IČO: 31826270, pre Michal Broš, nar. 13.07.1992, trvale bytom Ducové 16, v podiele ½,  
a Magdaléna Tomová, nar. 2.11.1995, trvale bytom Ducové 40, v podiele ½, ktorého hodnota 
bola určená na základe znaleckého posudku – stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov Ing. 
Róberta Golutza, v sume 22082,50 EUR.  
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Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 6 Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10100/3 – 
Ivan Haring, Ducové 47 
Pán Ivan Haring si podal žiadosť na Obecný úrad žiadosť o odpredanie časti nehnuteľnosti 
par. č. 10100/3, pre rozšírenie vjazdu na pozemok.  
 
Uznesenie č. 174/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
453 - pozemok reg. “C“, parc. č. 10100/3 o výmere 489 m2 , druh pozemku – zastav. plocha, 
ktorý bol na základe geometrického plánu číslo 122-93/2020 zo dňa 14.12.2020 rozdelený na 
parcelu reg. „C“ č. 10100/3 – zastav. plocha o výmere 379 m2 a parcelu reg. „C“ č. 10100/5 o 
výmere 110 m2 – zastav. plocha, kde  
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 10100/5 
o výmere 110 m2 , ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Ducové, sídlo Ducové 121, 922 21 
Ducové, IČO 31826270 v celosti pre Ivan Haring, bytom Ducové 47, za cenu 2,50 €/m2 z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ivan Haring, bytom Ducové 47, vlastní vedľajšiu parcelu a odpredávanú nehnuteľnosť 
potrebujú na rozšírenie vjazdu na pozemok. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

  
 
K bodu č. 7 Návrh správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové    
Bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové v súlade 
s ustanovením § 18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
Uznesenie č. 175/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Ducové.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 8 Rôzne  

 Starostka obce informovala poslancov OZ o pripravovanom skríningovom testovaní 
na COVID-19 v spolupráci s Obecným úradom Moravany nad Váhom.  

 

 Starostka informovala poslancov OZ - v decembri bolo prvé zasadnutie komisie na 
zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov 
pozemkov podľa skutočného stavu v teréne v katastrálnom území Ducové- 
predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav je termín 
30.04.2024.  
 

         
K bodu č. 9.  Záver   
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila.  
 

 
 

 
Zapísala: Ing. Hlístová Černáková Lucia                         
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Jozef Drahovský      ................................... 
                                           
Ing. Milan Poláček    ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


