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OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 14.12.2020 o 18:00 hod.  
 
 

Prítomní:  
Počet poslancov: 4 
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny   
 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2020  
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2020 
5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 443- Janžo Matúš 
s manželkou, Hubina 158 
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie  časti obecného pozemku par. č. 443- Katarína 
Pivarčiová, Ducové 126 
7. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti obecného pozemku par. č. 443 – Daniela 
Pivarčiová, Ducové 126 
8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10100/3 – Ivan Haring, 
Ducové 47 
9. Prerokovanie- Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 02/2020 o miestnych 
daniach  
10. Prerokovanie- Všeobecne záväzného nariadenia obec Ducové č. 01/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ducové na roky 2021-2023 

12. Prerokovanie -Rozpočtu obce Ducové na roky 2021-2023   

13.  Investičný zámer – IBV od Váhu 

14. Prerokovanie – výstavba bytovky   

15. Rôzne / web stránka obce, úradná tabuľa obce a materskej školy/  

16. Záver       

  
    
 
 
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že dnešného 
rokovania sa zúčastňujú 4 z 5 poslancov, je prítomná  nadpolovičná väčšina poslancov 
a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.  
 

 
 
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Starostka určila za  overovateľov zápisnice poslancov: Drahovský Jozef  a Ing. Poláček Milan, 
ktorí poverenie prijali. Za  zapisovateľku určila Ing. Hlístovú Černákovú Luciu.  
 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ a navrhla doplnenie do programu poslanci prijali nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 155/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
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zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 26.11.2020 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na 
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené. 
 
Uznesenie č. 156/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z pred-

chádzajúceho OZ. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
K bodu č. 5  Prerokovanie žiadosti na odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 443 – 
Janžo Matúš s manželkou, Hubina 158 
Pán Matúš Janžo a manželka Veronika Janžová  si podali žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
par. č. 443 vo vlastníctve obce. Poslancom bol predložený návrh geometrického plánu na 
odčlenenie z parcely č. 443, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV č. 453, parcela č. 
443/2 o výmere 2902 m2, predmetom predaja.  
 
Uznesenie č. 157/2020 
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 časti nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 

453 – pozemok reg. ,,C“, par. č. 443 o výmere 4750 m2, druh pozemku – ostatná plocha, ktorý 

bol na základe geometrického plánu číslo 11976454-564/2020 rozdelený na parcelu reg. ,,C“ 

č. 443/1 – ostatná plocha o výmere 1 848 m2 a parcelu reg. ,,C“ č. 443/2  ostatná plocha 

o výmere 2 902 m2,  

kde – predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra ,,C“ č. 443/2 

o výmere 2902m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Du-

cové, sídlo Ducové 121, 922 21 Ducové, IČO: 31826270 v celosti pre Matúš Janžo a manželka 

Veronika Janžová, rod. Chalásová, bytom Hubina 158, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 1/1,  150 m2 za cenu 40 €/m2  a 2752 m2 za cenu 0,20 €/m2 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že obec tento 

pozemok dlhodobo nevyužíva je veľmi členitý a možnosť využitia je len v spodnej časti. Sú-

časťou kúpnej zmluvy je geometrický plán a náklady na vklad do Katastra znášajú kupujúci.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Ing. Reháková) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6 Prerokovanie žiadosti o odkúpenie  časti obecného pozemku par. č. 443- 
Katarína Pivarčiová, Ducové 126 
Pani Katarína Pivarčiová padala na Obecný úrad žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 
443 na výstavbu rodinného domu.  
Uznesenie č. 158/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 
443, vo vlastníctve obce Ducové . 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
K bodu č. 7  Prerokovanie žiadosti o prenájom časti obecného pozemku par. č. 443 – 
Daniela Pivarčiová, Ducové 126 
Pani Daniela Pivarčiová podala na Obecný úrad žiadosť o prenájom časti pozemku par. č. 
443 za účelom zriadenia parkoviska.  
Uznesenie č. 159/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové neschvaľuje žiadosť o prenájom časti pozemku par. č. 
443, vo vlastníctve obce Ducové . 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
K bodu č. 8 Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10100/3 – 
Ivan Haring, Ducové 47 
Pán Ivan Haring si podal na Obecný úrad žiadosť o odpredanie časti nehnuteľnosti pre vjazd 

na pozemok.  Zámer bude vyvesený na ÚT obce a webovom sídle obce Ducové. 

 

Uznesenie č. 160/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A) berie na vedomie 

žiadosť Ivana Haringa, Ducové 47  na odkúpenie časti pozemku par. č. 10100/3 o výmere 110 

m2, zapísané na LV č. 453, vo vlastníctve obce Ducové na vjazd na pozemok,  

B) schvaľuje  

zverejnenie zámeru predaja časti pozemku obecného majetku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to časti pozemku o výmere 110 m2 

z parcely č. 10100/3 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že vlastní 

vedľajšiu parcelu a odpredávanú nehnuteľnosť potrebuje na rozšírenie vjazdu na pozemok.   

Cena pozemku 2,50 €/m2. Súčasťou kúpnej zmluvy bude geometrický plán a náklady  na vklad 

do Katastra znáša kupujúci.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Ing. Reháková) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 Prerokovanie- Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 02/2020 
o miestnych daniach  
Poslanci OZ prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové o miestnych 
daniach pre rok 2021 bolo vyvesené na ÚT obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie. 
Neboli doručené žiadne pripomienky zo strany občanov.       
 
Uznesenie č. 161/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové 

č. 01/2021 o miestnych daniach. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
Návrh VZN je prílohou k zápisnici 
 

K bodu č. 10 Prerokovanie- Všeobecne záväzného nariadenia obec Ducové č. 01/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Poslanci OZ prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021. Návrh  bolo vyvesený 
na ÚT obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie. Neboli doručené žiadne pripomienky 
zo strany občanov.       
 
Uznesenie č. 162/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové 

č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

Návrh VZN je prílohou k zápisnici 
 

K bodu č. 11 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ducové na roky 2021-

2023 

Starostka obce predložila poslancom OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 
roky 2021-2023.  
 
Uznesenie č. 163/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k ná-

vrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2023.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

Stanovisko je prílohou k zápisnici.  
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K bodu č. 12 Prerokovanie -Rozpočtu obce Ducové na roky 2021-2023   

Ekonómka obce predložila poslancom OZ návrh rozpočtu, ktorý bol vyvesený na ÚT obce 

a webovom sídle obce. Ekonómka obce informovala, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách obce Ducové nebude tvoriť programový rozpočet.  

 
Uznesenie č. 164/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  finančný rozpočet na rok 2021.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
Uznesenie č. 165/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022-2023.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
Uznesenie č. 166/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje v zmysle  § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpoč-

tom obce na roky 2021, 2022, 2023.   

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

K bodu č. 13 Investičný zámer – 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.: 10331/38, 10331/42, 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. 167/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  zámer predať 2 stavebných pozemkov:  

pozemok C-KN par. č. 10331/38 o výmere 522 m2, druh pozemku orná pôda,  

pozemok C-KN par. č. 10331/42 o výmere 550 m2, druh pozemku orná pôda,  
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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 12.01.2021, 

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

 

K bodu č. 14 Prerokovanie – výstavba bytovky   

Starostka informovala poslancov - bol zverejnený prieskum záujmu o nájomné byty na ÚT 
a webovom sídle obce – bolo doručených 16 žiadostí.  Obec plánuje postaviť 11 bytových 
jednotiek a 2 nebytové priestory. So žiadateľmi budú uzatvorené zmluvy o budúcej zmluvy 
nakoľko obec bude realizovať výstavbu bytovky prostredníctvom dotácie zo Štátneho fondu 
bývania.  
 
K bodu č. 15 Rôzne 
Ekonómka obce predložila na schválenie úpravu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, 
k dátumu 14.12.2020 zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov z 328331,26 eur na 350383,78 
eur.  
Uznesenie č. 168/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  v súlade § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  rozpočtové opatrenie 

č. 3/2020 – zvýšenie príjmov a výdajov rozpočtu z 328331,26 eur na 350383,78 eur k dátumu 

14.12.2020.  

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

Uznesenie č. 169/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje zmenu rozpočtu podľa skutočného plnenia 
príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2020.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 

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

  
 
Pani Maliková - pripojenie elektriny pre obvod pri ihrisku,  
–  starostka – pripojenie z novej trafostanice sa bude realizovať v chodníku pri ihrisku,  
Pani Maliková - či sa bude stavať bytovka,  
-starostka – pripravujeme  výstavbu bytovky,   
Pani Maliková- rôzni občania aj cudzí si požiadajú o prenájom a je im vyhovené a ja keď som 
žiadala prístup cez ihrisko mne nebolo nikdy vyhovené.  
-poslanci- my sme noví poslanci a tieto veci sa prejednávali  z predchádzajúcimi poslancami,  
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Pani Maliková – predaj nových stavebných pozemkov si podala moja kolegyňa či jej bude 
vyhovené,  
-starostka – budú sa predávať môže si podať žiadosť.  
 

  
Zákaz parkovania v obci na uliciach a chodníkoch počas zimného obdobia z dôvodu zimnej 
údržby /posyp štrkom a odhŕňanie snehu/ v termíne od 15.12.2020 do 28.02.2021.  
         
K bodu č. 13.  Záver   
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila.  
 

. 
 

 
Zapísala: Ing. Hlístová Černáková Lucia                         
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Jozef Drahovský      ................................... 
                                           
Ing. Milan Poláček    ................................... 
   
 
Mária Koláriková – starostka obce  


