
 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ducové zo dňa 02.09.2020 
 

OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 02.09.2020 o 17:00 hod.  
 
 

Prítomní:  
Počet poslancov: 5 
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny   
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Investičný zámer  – IBV Od Váhu   
5.  Interpelácie poslancov  
6. Rôzne   
7. Diskusia 
8. Záver 

 
 
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítala a následne oboznámila 
prítomných s návrhom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva ( ďalej len ,,OZ“).   
Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňujú 5 z 5 poslancov, je prítomná  
nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ, ktorým poslanci prijali nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 127/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
 
       Mária Koláriková  
        starostka obce  
 
 
 
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Vrábel Lukáš a Ing. Poláček Milan, 
ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Ing. Rehákovú Luciu.  
 

 
 

K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 26.06.2020 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na 
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predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené. 
 
Uznesenie č. 128/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z pred-

chádzajúceho OZ. 

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

Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

       Mária Koláriková  
                                           starostka obce  

 
 
 
K bodu č. 4 Investičný zámer na rok 2020 – IBV Od Váhu  
Starostka obce informovala poslancov OZ o otvorení nového stavebného obvodu Od Váhu. 
K predaju bol predložený znalecký posudok č. 54/2020 zo dňa 26.08.2020 ktorý spracoval Ing. 
Róbert Golutz, evidenčné číslo 910920, cena za 1 m2/ 40,15 EUR  podľa geometrického plánu 
na oddelenie pozemkov par. č. 10331/29-47, č. plánu 177-85/2017 spracovaného geodetickou 
kanceláriou GeoGlobe, s.r.o., Piešťany. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predaj stavebných 
pozemkov priamym predajom podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, pozemky parcely č.: 10331/32, 10331/33, 10331/34, 10331/35, 
10331/36, 10311/40, pozemky sa nachádzajú v k. ú. Ducové, vedené na Okresnom úrade 
Piešťany, katastrálny odbor, na  LV č. 453, v 1/1,  vo vlastníctve obce Ducové. 
 
  
 Uznesenie č. 129/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  zámer predať 6 stavebných pozemkov:  

pozemok C-KN par. č. 10331/32 o výmere 651 m2, druh pozemku orná pôda,  

pozemok C-KN par. č. 10331/33 o výmere 651 m2, druh pozemku orná pôda,  

pozemok C-KN par. č. 10331/34 o výmere 651 m2, druh pozemku orná pôda, 

pozemok C-KN par. č. 10331/35 o výmere 651 m2, druh pozemku orná pôda,  

pozemok C-KN par. č. 10331/36 o výmere 654 m2, druh pozemku orná pôda,  

pozemok C-KN par. č. 10331/40 o výmere 547 m2, druh pozemku orná pôda,  

zapísané na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor na LV č. 453, okres Piešťany, obec 

Ducové, k. ú. Ducové, výlučným vlastníkom je obec Ducové a to za kúpnu cenu 40,15 eur/ 

1m2,  priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. Lehota na predkladanie ponúk je určená do 28.09.2020, 

ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke na ktorej je potrebné uviesť: - adresu záujemcu 

( meno, bydlisko) a označenie ,,Priamy predaj –neotvárať – pozemok par. č. .............“.  

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

Hlasovanie:  
za: 5(Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

       Mária Koláriková  
                                           starostka obce  
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K bodu č. 5 Interpelácie poslancov  

Vybudovanie nového zberného miesta – konáre a tráva.      

   
          
K bodu č. 6 Rôzne  
Starostka obce informovala poslancov OZ:  

 Materská škola Ducové prevádzka od 6:45h do 16:15 h, o tento čas požiadali rodičia.  

 

 Obec zabezpečila všetky opatrenia pre otvorenie Materskej školy ku dňu 2.9.2020.  

V MŠ Ducové v školskom roku 2020/2021 máme zapísaných 19 detí.   

 

  
K bodu č. 7. Diskusia  
Budú pristavené kontajnery na jesenné upratovanie a súbežne bude i zber elektroodpadu.   
 
K bodu č. 8.  Záver   
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila.  
 

. 
 

 
Zapísala: Ing. Reháková Lucia                         
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Mgr. Vrábel Lukáš    ................................... 
                                           
Ing. Milan Poláček    ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


