
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 29.06.2017 o 18.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.  
Prítomní: Mária Koláriková, Jozef Drahovský, Richard Orviský, Hlísta Jozef 
Ospravedlnení:  Štefan Ivanov, Jaroslav Minárik, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Schválenie – Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu  

    obce Ducové   
  3. Diskusia  
  4. Záver 
     
 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 
3 poslanci a OZ je uznášania schopné. Navrhla schváliť program zasadnutia tak, ako 
bol zverejnený. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka 
dala o návrhu hlasovať:  

Za: 3 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že program OZ bol jednohlasne schválený. 

 
 
 
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú a za overovateľov Hlísta Jozef  
a Drahovský Jozef, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 3 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 
Starostka skonštatovala, že návrh bol prijatý. 

 
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 2 – Schválenie – Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu  
Starostka obce prerokovala s poslancami správu o postupe obstarávania Zmien a 
doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové, stanoviská a pripomienky, ktoré boli 
v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 ÚPN 
Ducové, stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien 
a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové a prebrala s prítomnými 
poslancami aj úlohy, ktoré Obci Ducové z toho vyplývajú, písomné, priložené 
k zápisnici.   
Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 131 bolo prijaté, prítomných 3 poslanci.  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    



 
Uznesenie č. 131 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové po prerokovaní : 
 
1.  Berie na vedomie  
 
a) správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 02/2016 Územ-

ného plánu obce Ducové 
  (príloha č. 1) 
 
b)  stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené 

k návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové  
 
c ) výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce 

Ducové Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 
stavebného zákona,  zo dňa 26.06.2017   č. j. OU-TT-OVBP1-2017/022147/Há 

 
2. Schvaľuje 
 
a) Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Ducové, 
 
b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu 

Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové (príloha č. 2) 
 
c) VZN č.01/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2016 

Územného plánu obce Ducové 
 
3. Ukladá  
  
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č 01/2017 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 

02/2016 
 Termín : ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2016 
 
b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2016 

Územného plánu obce Ducové schvaľovacou doložkou 
 Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 02/2016 
 
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2016 územného plánu Registračný list 

a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR 
 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 02/2016 
 
d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové 

v obci, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky a na sta-
vebnom úrade. 

 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 02/2016 
 
 
 
 
 



K bodu č. 3 –Diskusia  
 
Starostka obce prerokovala s poslancami OZ výmenu dažďového odvodnenia – 
odkvapového systému na dome smútku a výmenu strešnej krytiny na prístavbe domu 
smútku. Starostka prečítala návrh uznesenia. 
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 132 bolo prijaté, prítomných 3 poslanci.  
 
Uznesenie č. 132 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu dažďového odvodnenia –odkvapového 
systému a výmenu strešnej krytiny na prístavbe stará márnica pri dome smútku.  
Poslanci ukladajú starostke zabezpečiť potrebné náležitosti.  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

 
  
Starostka informovala poslancov OZ o Návrhu VZN č.02/2017, ktorým sa ustanovuje 
spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole pre 
školský rok 2017/2018. Návrh bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní.  
 
Starostka predniesla poslancom OZ -  Návrh VZN č. 03/2017 o miestach určených na 
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do VUC 2017, 
ktoré sa budú konať 4. novembra 2017. Návrh bude vyvesený na úradnej tabuli po 
dobu 15 dní.  
 
Pán Drahovský Jozef predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva zo 
zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve obce 
Ducové zo dňa 29.06.2017, prítomných 3 poslanci:  
Uznesenie č. 133 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové berie na vedomie správu zo zasadnutia Komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Obecnom 
zastupiteľstve obce Ducové zo dňa 29.06.2017.  

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    

 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ cenovú ponuku na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre rozšírenie vodovodu a plynovodu  pre nový stavebný obvod IBV III 
Od Váhu a podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu rozšírenie vodovodu 
v obci v rámci výzvy činnosť BV3AP - Environmentálneho fondu, ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom obce a spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, prítomných 3 poslanci: 
 
Uznesenie č. 134 
a) Poslanci OZ  schvaľujú vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie 
vodovodu a plynovodu pre nový stavebný obvod IBV III Od Váhu,  
b) Poslanci OZ schvaľujú podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
,,Rozšírenie vodovodu v obci“ v rámci výzvy činnosť BV3AP a schvaľujú zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov 

Za: 3 poslanci                       proti: 0 poslancov                      zdržalo sa: 0 poslancov    



 
K bodu č. 4 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.   
  
 

Zapísala: Marcela Šimonová zamestnanec obce                     
             

      
Overovatelia: Drahovský Jozef   ................................... 
                                           
   Hlísta Jozef   ................................... 
 
 
 
        Mária Koláriková  
         starostka obce 


