
OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 26. 09. 2019 o 18:00 hod. 
 

Počet poslancov:    5 
Starostka obce:    Mária Koláriková  
Počet prítomných poslancov :  4 podľa prezenčnej listiny 
Ostatní prítomní:    Ing. PhDr.  Veronika Opáleková, Marcela Šimonová 
Ospravedlnení:    Mgr. Lukáš Vrábel  
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.  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby predložili návrhy na vypustenie bodov 
z navrhovaného programu.  
Uznesenie č. 69/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
predložený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Pozvánka tvorí prílohu zápisnice 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, ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Marcelu Šimonovú.  
 
Uznesenie č. 70/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
overovateľov zápisnice Ing. Poláček Milan  a Ing. Reháková Lucia.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 



Program zasadnutia :      
1. Otvorenie zasadnutia  
- schválenie programu zasadnutia OZ 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  

2. Predaj pozemku p. Uherčíková – oprava uznesenia  
     3. Žiadosti od občanov – p. Sikora nájomná zmluva pozemok  
     4. Investičný plán obce    
     5.  Rôzne   
     6. Diskusia 
     7. Záver 

 
K bodu č. 2 Predaj pozemku p. Uherčíková – oprava uznesenia   

Na základe žiadosti pani Uherčíkovej Lýdie bol  na zasadnutí OZ schválený predaj 
pozemku par. č. 10307/9 o výmere 450m² / 15mx30m/ druh pozemku ostatné plochy. 
Predaj bol schválený na par. č. 10307/9 kde sa stala chyba mala byť schválená par. 
reg. ,,C“ č. 10307/10,  druh pozemku ostatné plochy vedená na LV č. 453.  
 
Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

zrušenie uznesenia č. 166 zo dňa 7.5.2018.   
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 72/2019 

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  pozemku par. reg. ,,C“ č. 10307/10 o výmere 450 m², druh pozemku ostatná 

plocha vo vlastníctve obce Ducové, okres Piešťany, k. ú. Ducové, vedeného na LV č. 

453.  

Z parcely č. 10307/1 sa Geometrickým plánom číslo 51/2018 zo dňa 16.10.2018 
odčlenili a vytvorili parcely registra C KN par. č.  par. č. 10307/1 o výmere 4 ha 5536 
m², druh pozemku  ostatná plocha a  par. č. 10307/10 o výmere 450 m², druh pozemku 
ostatná plocha spoluvlastnícky podiel 1/1-ine v celosti  vlastníkom je obec Ducové,  LV 
č. 453.  
Predmetom predaja je parcela reg. ,,C“  č. 10307/10  o výmere 450 m², druh pozemku 
ostatná plocha v celosti podiel 1/1 pre:  
Mgr. Lýdia Uherčíková, rod. Benková, nar. 14.07.1963, r.č. 635714/6136, trvale bytom 
Ducové 100, štátny občan Slovenskej republiky  za cenu 2,50 €/m².    
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch a charaktere predávaného po-

zemku. 



Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Ducové dlhodobo 

nevyužíva bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) 

vo vlastníctve kupujúcej, ktorá má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvede-

ného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žia-

dateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 

kupujúceho. Predmetný pozemok zároveň ohrozoval kupujúceho z dôvodu zosuvu 

pôdy. Geometrický plán a návrh do katastra hradí kupujúca.   

 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

 
K bodu č. 3 Žiadosti od občanov – p. Sikora nájomná zmluva pozemok 

Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť pani Kataríny Sikora, Ducové č. 180 
o nájom časti pozemku vo vlastníctve obce Ducové. Zámer bol zverejnený na ÚT obce 
a webovom sídle obce.  
 
Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje   
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku par. č. 10331/30 
o výmere 4497 m², druh pozemku orná pôda,  k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453. 
Predmetom nájmu je výmera 220 m² z parcely č. 10331/30 pre:  
-Katarínu Sikoru, nar. 05.11.1985, trvale bytom Ducové 180 za cenu nájmu vo výške 
dane z nehnuteľností a na dobu nájmu 10 rokov.  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec tento pozemok dlhodobo 
nevyužíva z dôvodu ochranného pásma plynovodu a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťou ( pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve budúceho nájomcu. 
O prenajatý pozemok sa bude nájomca starať a tým sa obci ponížia náklady na 
udržiavanie tohto pozemku.   
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľné prílohu tohto uznesenia.  

 

 
K bodu č. 4 Investičný plán obce  
 Starostka informovala - bola dokončená plocha viacúčelového ihriska, 

z bezpečnostných dôvodov  sa táto plocha ohradí a dobudujú sa ochranné 
mantinely. 



 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci 
na základe auditu verejného osvetlenia/ technická správa súčasného stavu.  
 

Uznesenie č. 74/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie  
audit verejného osvetlenia obce Ducové. 
    

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Audit verejného osvetlenia obce Ducové tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia 
 

 

K bodu č. 5 Rôzne    

 Starostka obce informovala poslancov OZ o prekročení čerpania Rezervného 

fondu obce v roku 2019. Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú zrušenie uzne-

senia č. 57/2019 použitie rezervného fondu.  

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

zrušenie Uznesenia č. 57/2019 zo dňa 03.06.2019 použitie Rezervného fondu  vo 
výške 25000,00 eur na rekonštrukciu majetku obce a to :  

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie / p. Fotta – p. Karaba/.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 3 (Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 1(Drahovský) 

 

 Starostka obce predložila poslancom čerpanie rozpočtu k 30.09.2019. 
Ekonómka obce p. Šimonová navrhla úpravu rozpočtu v položkách v ktorých 
nastalo plnenie rozpočtu.  

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

berie na vedomie   

plnenie rozpočtu 30.09.2019.  



Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 1( Ing. Hlístová) 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje  
Rozpočtové opatrenie č. 4.  
 
Po rozpočtovom opatrení č. 4/2019 je zmena rozpočtu obce nasledovná:  
Bežné výdavky:  schválený rozpočet:   33279,00 eur  
   upravený rozpočet:    89872,61 eur 
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 1( Ing. Hlístová) 
Plnenie rozpočtu a Rozpočtové opatrenie č. 4 tvoria prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto 
uznesenia.  
 

 Poslanci OZ navrhujú – kontajner v obci bude zasa k dispozícii občanom od 
marca 2020.  

 

 
K bodu č. 6 Záver  

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 20:10 h.  
 
 
Zapísala: Marcela Šimonová                      
             

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


