
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 17.10.2016 o 17.30 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 3 
poslanci, teda v zmysle § 2 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení je 
uznášania schopné. 
 
Program :     1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
            2. Prerokovanie návrhov od občanov k Zmene územného plánu obce 
      Ducové 
  3. Schválenie zmien územného plánu obce Ducové 
  4. Doplnenie uznesenia č. 69 zo dňa 24.05.2016 
  5. Výstavba bytového domu 
  6. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 
  7. Žiadosti od občanov       
  8. Diskusia 
  9. Prijatie uznesenia 
  10. Záver 
     
                      
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice: Drahovský Jozef a Orviský Richard, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

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

 
K bodu č. 2 
Uznesenie č. 84 
Poslanci OZ schvaľujú  zakreslenie do Územného plánu obce: 
a)  preradiť pozemky „Humná“ zo stupňa výhľad na stupeň návrh pre výstavbu IBV, 
b)  bytový dom v záhrade MŠ, 
c)  rozšíriť pozemky v hornej časti obce na bývanie a rekreáciu – zmiešaná funkcia, 
d)  nový stavebný obvod IBV III. na pozemku obce k Váhu,  
e)  nové ihrisko na pozemku k Váhu. 

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

 

K bodu č. 4  
Doplnenie uznesenia č. 69 zo dňa 24.05.2016 – zdôvodnenie predaja majetku obce 
podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
Uznesenie č. 85 
Poslanci OZ obce Ducové schvaľujú predaj pozemkov v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky, ktoré nie je možné využiť ako stavebný 
pozemok a obec ich nevyužíva ani na iné účely, poslanci OZ obce Ducové súhlasia 
s ich predajom.  
Jedná sa o parcely zapísané na LV č. 453 vo vlastníctve obce Ducové, par. č. 102/1 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127 m2, par. č. 102/2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 133 m2, par. č. 103/1 vo výmere 



59 m2 druh pozemku záhrady a par. č. 103/2 vo výmere 66 m2 druh pozemku 
záhrady, parcely registra C KN, k.ú. Ducové. Cena za 1 m2 je stanovená 2,50 €.  
Kúpnopredajná zmluva pre kupujúcich:  
1. Marcel Ivanov, nar 29.12.1977, trvale bytom Ducové č. 167 – par. č. 102/2 vo 
výmere 133 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a par. č. 103/2 vo 
výmere 66 m2, druh pozemku záhrady. 
2. Ing. Viliam Minarech, nar 18.12.1958 a manželka Ing. Mária Minarechová, rod. 
Moravčíková,  nar. 12.11.1959, obaja trvale bytom Ducové 166 – par. č. 102/1 vo 
výmere 127 m2, druh pozemku záhrady a pac. č. 103/1 vo výmere 59 m2, druh 
pozemku záhrady. 
 

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

  
K bodu č. 5 
Poslanci OZ sa opäť zaoberali výstavbou nájomného bytového domu. V tejto 
súvislosti požiadali starostku obce, aby oslovila predbežných žiadateľov o nájomné 
byty, či prejavujú záväzný záujem o byty tak, ako uviedli v žiadosti. 
 
Uznesenie č. 86 
Poslanci OZ poverujú starostku obce o získanie aktuálnych informácií o možnosti 
získania dotácií a úveru na výstavbu bytového domu vo finančnom vyjadrení. 

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

  
K bodu č. 6 
A. Miklová predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu k 30.9.2016. Príjmy obce 
predstavujú 186 455,- €, výdavky obce 155 355,- €, rozpočtový zisk je 31 100,- €. 
Obec má na účtoch v banke 122 000,- €. 
 
K bodu č. 8 
Slovak Telekom, a.s. požiadala obec o osadenie dvoch skríň v Ducovom pred č. d. 
166 pre vybudovanie technológie na pripojenie vysokorýchlostného internetu v obci. 
Jedná sa o dve cca 600x300x1200 voľne stojace skrine bez základu.   
 
Uznesenie č. 87 
Poslanci OZ súhlasia s osadením dvoch skríň v blízkosti č.d. 166 pre vybudovanie 
technológie na pripojenie vysokorýchlostného internetu v obci pre spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

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

 
Centrum voľného času Piešťany požiadalo obec Ducové o uzatvorenie zmluvy na 
úhradu nákladov na činnosť krúžkov, ktoré navštevuje 6 detí z našej obce na školský 
rok 2016/2017. 
 
Uznesenie č. 88 
Poslanci OZ schvaľujú podpísanie zmluvy s CVČ Piešťany a úhradou nákladov na 
činnosť krúžkov vo výške 6,- € na jedno dieťa mesačne. 

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

 



Starostka obce informovala poslancov z rokovania zmien v cestovnom poriadku, kde 
občania požadovali: aby mal školský  autobus zastávku aj v inej časti obce – táto 
požiadavka bola zamietnutá, aby školský autobus vozil deti až pred Základnú školu 
v Moravanoch n/V. – táto požiadavka bola zamietnutá. 
Školské autobusy budú aj po zmenách cestovného poriadku jazdiť tak, ako 
v súčasnosti. 
 
Akcie na mesiac október: 
22.10.2016 o 15.00 hod. – Mesiac úcty k starším - posedenie dôchodcov 
27.10.2016 o 17.00 hod. – tekvicový večierok   
   
 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

    
 Mária Koláriková 

                    starostka obce 

 
Overovatelia: Jozef Drahovský   
                                           
   Richard Orviský 
 
 
Zapísala: Alena Miklová                       
V Ducovom, dňa 17.10.2016.              


