
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 17. 05. 2019 o 16.00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  4 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, pracovníčka OcÚ, 
Ospravedlnení:    Ing. Reháková Lucia  
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 
4 z 5 poslancov, je prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za 
uznášaniaschopné.  
Požiadala poslancov, aby sa k návrhu programu vyjadrili, prípadne podali ďalšie 
návrhy na doplnenie. Pozvánka je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 44/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslanca Ing. Poláčka Milana  
a poslankyňu Ing. Hlístovú Černákovú Luciu. Za  zapisovateľku určila Marcelu 
Šimonovú pracovníčku OcU.  
   
Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  

- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  

2. Činnosť obce  
3. Schválenie – Štatút obce Ducové  

4. Schválenie – VZN o čistote a o ochrane verejnej zelene  

5. Schválenie – VZN o organizácii miestneho referenda  

6. Schválenie – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 
orgánov obce Ducové  

7. Schválenie – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 
2019 



8. Žiadosť – Kameňolomy, a.s., Nové Mesto nad Váhom   

9. Schválené dotácie - VÚC Trnava  v roku 2019 

10. Rôzne   

11. Diskusia 

12. Záver 
 
 

K bodu č. 2 Činnosť obce  
Starostka obce informovala poslancov, že vo vodárni prebehla inštalácia tlakových 
nádob, v areáli materskej školy bola zviazaná lipa.  
Z dôvodu archivácie je potrebné dokúpiť archivačné skrine na Obecný úrad a do 
Materskej školy.  
Bolo prerokované dokúpenie sanitárnych kontajnerov WC muži a ženy na miestne 
ihrisko – OZ žiada starostku obce o prieskum trhu cenu jednotlivých sanitárnych 
kontajnerov  s dovozom.  
 

K bodu č. 3 Schválenie – Štatút obce Ducové  
Starostka obce predložila na schválenie Návrh Štatútu obce Ducové. Štatút obce je 
vypracovaný v súlade so zákonom 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Bol vyvesený na ÚT a webovom sídle obce na 
pripomienkovanie v lehote 15 dní. Neboli doručené žiadne pripomienky.  
 
Uznesenie č. 45/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
ruší   
Štatút obce Ducové schválený zo dňa 19.03.2015 uznesenie číslo 24.   

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
Uznesenie č. 46/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Štatút obce Ducové.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Úplné znenie Štatútu obce Ducové tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
K bodu č. 4 Schválenie – VZN o čistote a o ochrane verejnej zelene 

Starostka obce predložila na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Ducové č. 01/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene. Návrh bol vyvesený na ÚT 
a webovom sídle obce v lehote 15 dní na pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne 
pripomienky.  



Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 01/2019 o čistote a o ochrane 
verejnej zelene Ducové.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 01/2019 o čistote a o ochrane 
verejnej zelene Ducové tvorí prílohu č. 2 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 5 Schválenie – VZN o organizácii miestneho referenda 

Starostka obce predložila na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Ducové č. 02/2019 o organizácii miestneho referenda. Návrh bol vyvesený na ÚT 
a webovom sídle obce v lehote 15 dní na pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne 
pripomienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 02/2019 o organizácii miestneho 
referenda.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 02/2019 o organizácii 
miestneho referenda  tvorí prílohu č. 3 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

K bodu č. 6 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 
orgánov obce Ducové 

Starostka obce predložila Návrh - Zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva a členov orgánov obce Ducové. K predloženému návrhu neboli žiadne 
pripomienky.  

Uznesenie č. 47/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce 
Ducové.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Úplné znenie  Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce 
Ducové tvorí prílohu č. 4 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

K bodu č. 7  Schválenie – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Ducové na II. polrok 2019 

Hlavná kontrolórka obce Ducové predložila poslancom OZ Návrh Plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2019. Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na ÚT 



a webovom sídle obce. Poslanci OZ nemali k predloženému plánu na doplnenie 
žiadne návrhy.  

Uznesenie č. 48/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2019.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2019 tvorí prílohu č. 5 
a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

K bodu č. 8 Žiadosť – Kameňolomy, a.s., Nové Mesto nad Váhom   

Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou - spoločnosť Kameňolomy 
s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom požiadala o súhlas k budúcej 
zámene pozemku v k. ú. Ducové jedná sa o parcelu 10272/2 vo výmere 2222 m2, druh 
pozemku zastavené plochy a nádvoria vo výlučnom vlastníctve obce Ducové 
zapísanej  na liste vlastníctva č. 453. Predmetný pozemok sa nachádza v dobývacom 
priestore Hubina. Predmetná parcela je hranicou dobývacieho priestoru Hubina,  ktorá 
je navrhnutá na budúcu plánovanú ťažbu a je jediný možný prístup na pozemky 
v dobývacom priestore na ktorých sa plánuje vykonávať banská činnosť.  

   Uznesenie č. 49/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
a) Zámennú zmluvu pozemku parcela č. 10272/2 o výmere 2222 m2 za pozemok, 
ktorý po odkúpení pozemkov v dobývacom priestore bude vytvorený geometrickým 
plánom v rovnakej, poprípade väčšej výmere a bude umiestnený mimo dobývacieho 
priestoru Hubina. Všetky náklady spojené so Zámennou zmluvou bude znášať 
spoločnosť Kameňolomy s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom. 

ukladá  

b) Novo vytvorená parcela,  ktorá bude predmetom Zámennej zmluvy bude na základe 
Geometrického plánu vytýčená aj v teréne.  

žiada  

c) spoluprácu pri odbere lomového kameňa pri výstavbe infraštruktúry IBV od Váhu.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

Žiadosť spoločnosti Kameňolomy s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom tvorí 
prílohu č. 6 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 



 K bodu č. 9 Schválené dotácie - VÚC Trnava  v roku 2019 

Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení dotácií z Trnavského 
samosprávneho kraja na realizáciu  projektu Šport pre najmenších bola schválená v 
sume 750,00 € a projekt  ,,Well-being / životná pohoda/" bola schválená v sume 

840,00 €.  

Uznesenie č. 50/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
spoluúčasť obce na projekt Šport pre najmenších vo výške 606 eur a spoluúčasť obce 
na projekt ,,Well-being / životná pohoda/"  vo výške 360 eur.  

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Schválené dotácie 2019 TTSK tvorí prílohu č. 7 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 10. Rôzne 

 
1./Poslanci OZ prerokovali odpredaj časti pozemku z miestneho ihriska odčlenenú 
podľa návrhu Geometrického plánu pre prístupovú cestu k pozemkom za ihriskom 
podľa ÚP obce.  
 
Uznesenie č. 51/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
1. berie na vedomie žiadosti:  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, Minárik Jaroslav, Ducové 125, Minárik Jozef, Ducové 54, Pivarčiová 
Daniela, Ducové 126, Mináriková Mária, Ducové 131,  
2. konštatuje, že ide o pozemok ktorý bude slúžiť ako prístupová cesta k stavebným 
pozemkom podľa schváleného Územného plánu obce č. 02/2016, čo považuje za 
dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
3. súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj podľa osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov novovytvorenej parcely podľa návrhu Geometrického plánu číslo plánu 122-
24/2019 číslo 127/2 vo výmere  522 m2, druh ostatná plocha, ktorá vznikla z parcely 
registra C KN – 127, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 451 vo výlučnom 
vlastníctve Obec Ducové v prospech všetkých vlastníkov pozemkov: par. č. 201, par. 
č. 198, par. č. 195, par. č. 192, par. č. 188, par. č. 187, par. č. 184, par. č. 181, par. č. 
178, par. č. 175, par. č. 131/2, par. č. 134, par. č. 139, par. č. 150. Stanovuje kúpnu 
cenu celkom vo výške 4800,00 eur. Dôvodom odpredaja pozemku par. č. 127/2 vo  
výmere 522 m2,  druh pozemku ostatná plocha, parcela registra C KN, zapísaná na 



Liste vlastníctva č. 451, katastrálne územie Ducové podľa osobitného zreteľa je dôvod 
prístupová cesta k stavebným pozemkom žiadateľov. Náklady spojené s prevodom 
vlastníctva uhradia žiadatelia.  Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení 
zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.   

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel ) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Návrh Geometrického plánu tvorí prílohu č. 8 a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

K bodu č. 11 Diskusia 

Poslanci prerokovali návrh na výmenu verejného osvetlenia v celej obci – žiada 

starostku obce o prieskum trhu na predloženie možností výmeny verejného osvetlenia 

formou cez úsporu. 

Poslanci prerokovali dopravnú situáciu na novom stavebnom obvode IBV II Od 

Hubinského z dôvodu bezpečnosti na danej križovatke /viditeľnosť/ pre osadenie 

dopravného zrkadla.  

 
K bodu č. 12 Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o17:50 h.  
 
 
Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

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


