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OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 26.11.2020 o 17:00 hod.  
 
 

Prítomní:  
Počet poslancov: 3 
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny   
 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2020 
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2020 
5. Prerokovanie žiadosti na odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 443 – Janžo Matúš 
s manželkou, Hubina 158,  
6. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti obecného pozemku par. č. 10331/30 – Jelenek 
Tomáš, Ducové 184,  
7. Výstavby bytového domu  / prieskum  
8. Investičný zámer – IBV Od Váhu  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2021  
10. Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre inventarizáciu majetku 

k 31.12.2020  

11. Prerokovanie: 

- Návrh Rozpočtu Obce Ducové na rok 2021-2023,   

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové o miestnych daniach,  

-  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové  o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady – BRKO     

12. Zabezpečenie zimnej údržby  2020/2021 

13. Žiadosti od občanov:  Pivarčiová Daniela – žiadosť o prenájom,   

14. Rôzne  

15. Záver    
 
 
K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že dnešného 
rokovania sa zúčastňujú 3 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 26.11.2020 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ a navrhla doplnenie do programu poslanci prijali nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 145/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
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Prítomní: 3 
Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 146/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje doplnenie bodu: Žiadosť  Pivarčiová Katarína  
o odkúpenie časti pozemku par. č. 443.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2020 
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2020 
5. Prerokovanie žiadosti na odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 443 – Janžo Matúš 
s manželkou, Hubina 158,  
6. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti obecného pozemku par. č. 10331/30 – Jelenek 
Tomáš, Ducové 184,  
7. Výstavby bytového domu  / prieskum  
8. Investičný zámer – IBV Od Váhu  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2021  
10. Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre inventarizáciu majetku 

k 31.12.2020  

11. Prerokovanie: 

- Návrh Rozpočtu Obce Ducové na rok 2021-2023,   

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové o miestnych daniach,  

-  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové  o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady – BRKO     

12. Zabezpečenie zimnej údržby  2020/2021 

13. Žiadosti od občanov:   

Pivarčiová Daniela – žiadosť o prenájom,   

Pivarčiová Katarína – žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 443.  

14. Rôzne  

15. Záver  
Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 28.09.2020 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na 
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené. 
 
Uznesenie č. 147/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z pred-

chádzajúceho OZ. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
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za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
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 
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. Žiadosť bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ.  
 
 
K bodu č. 6 Prerokovanie žiadosti o prenájom časti obecného pozemku par. č. 10331/30 – 
Jelenek Tomáš, Ducové 184 
 
Poslanci OZ prerokovali žiadosť p. Jeleneka Tomáša, bytom Ducové 184 o prenájom časti 
obecného pozemku par. č. 10331/30 o výmere 220 m2, zapísaná na LV č. 453 vo vlastníctve 
obce Ducové.  
Ruší sa uznesenie č. 73/2019 zo dňa 26.09.2019 nakoľko daný nájomca nemá už záujem  
o predmet nájmu a nebola ani uzatvorená nájomná zmluva.  
 
Uznesenie č. 148/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové ruší  uznesenie č. 73/2019 v znení: ,,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: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
Uznesenie č. 149/2020 
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:  

- Tomáš Jelenek, nar. 01.11.1978, trvale bytom Ducové 184 za cenu nájmu vo výške 
dane z nehnuteľností a na dobu nájmu 30 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.   
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Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

        
 
 
K bodu č. 7 Výstavba bytového domu/ prieskum 
Bol zverejnený prieskum záujmu o nájomné byty – bolo doručených 11 žiadostí. Bližšie 
informácie o výstavbe bytového domu budú na nasledujúcom zasadnutí OZ.  
 
K bodu č. 8 Investičný zámer – IBV Od Váhu  
Tento bod sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ.  
 
 
K bodu č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 
2021 
 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila na schválenie 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.  
 
Uznesenie č. 150/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Ducové na I. polrok 2021.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

         
K bodu č. 10 Návrh na zloženie inventarizačných komisií obce Ducové pre inventarizáciu 

majetku k 31.12.2020  

Starostka obce predložila návrh na zloženie inventarizačnej komisie Obec Ducové pre 

inventarizáciu majetku k 31.12.2020.  

 

Uznesenie č. 151/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie obce Ducové 

pre inventarizáciu majetku k 31.12.2020.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

        
K bodu č. 11 Prerokovanie: 

- Návrh Rozpočtu Obce Ducové na rok 2021-2023,   

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové o miestnych daniach,  

-  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ducové  o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady – BRKO    
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Poslanci OZ prerokovali návrhy:  

- Návrh rozpočtu obce Ducové na rok 2021-2023 

- Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch sa pre rok 2021 nemení  

- Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady :  

Sadzba poplatku pre fyzické osoby: z 0,0685 na 0,0767 za osobu kalendárny deň 

Pre nehnuteľnosti rekreačné stavby: z 33 eur na 35 eur.  

Za každú ďalšiu nádobu na KO paušálny poplatok 28€/rok 

 

Návrhy Rozpočet a VZN budú vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce.  

 

  

 
K bodu 12 Zabezpečenie zimnej údržby 2020/2021 
Zimnú údržbu bude zabezpečovať formou objednávky p. Jánoška Peter, cena za výkon 
odhŕňania je 28,00 eur/h s DPH.  
 
Uznesenie č. 152/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zabezpečenie zimnej údržby p. Jánoška Pe-

ter, Piešťany, cena 28,00 eur/h s DPH.   

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

         
 
K bodu č. 13. Žiadosti od občanov:  

Pivarčiová Daniela – žiadosť o prenájom,   

Pivarčiová Katarína – žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 443. 
 

 Pani Pivarčiová Daniela si podala žiadosť na Obecný úrad Ducové o prenájom časti 
pozemku parcela č. 443 o výmere 200 m2, účel zriadenie parkoviska.  

 

 Pani Pivarčiová Katarína si podala žiadosť na Obecný úrad Ducové o odkúpenie časti 
pozemku parcela č. 443 o výmere 400 m2, účel  výstavba rodinného domu.  

 
Obe žiadosti budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí OZ.  

 
K bodu č. 14 Rôzne 
Starostka obce predložila poslancom OZ podklady k odmenám za I. a II. polrok 2020.  
Uznesenie č. 153/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje odmeny poslancom OZ za I. a II. polrok 

2020 vo výške 900,00 eur.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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Poslanci OZ navrhujú jednorazovú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ducové vo výške 
10% z tarifného platu za rok 2020.  
Uznesenie č. 154/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje hlavnej kontrolórke obce Ducové jednora-

zovú odmenu vo výške 10% z tarifného platu za rok 2020.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 3 

Hlasovanie:  
za: 3 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Poláček) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

         
K bodu č. 12 Diskusia 
Poslanci OZ prerokovali povinnosť zberu biologického kuchynského odpadu z domácností. 
Zberné miesto odpadu – bytovky a pri zbernom miesto sklo na ceste k Váhu.  
 
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  


