
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 konaného dňa 24.5.2016 o 17.00 hod. 

 
Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní. Konštatovala, že sú prítomní 4 
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. Činnosť obce 
  3. Bytovka – štúdia – plánovacia dokumentácia, osadenie bytovky 
  4. Príprava a vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN obce Ducové 
  5. Podujatia – MDD, 5. Júl sv. CaM 
  6. Rôzne 
  7. Diskusia 
  8. Záver   
                      
Poslanci OZ obce Ducové boli oboznámení s programom dnešného rokovania, 
s overovateľmi zápisnice: Drahovský Jozef a Štefan Ivanov, zapisovateľkou Alena 
Miklová a schvaľujú  ho. 

Za: 4 poslanci                    proti: 0  poslancov                 zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu č. 2 
Poslanci OZ schválili uznesením č. 38/2015 dňa 25.06.2015 odpredaj obecného 
pozemku na parc. č. 102 a č. 103 M. Ivanovi a manželom Minarechovým. Vzhľadom 
k tomu, že tieto parcely boli novým geometrickým plánom prečíslované ruší sa 
uznesenie č. 38/2015 a vstupuje do platnosti nové uznesenie, v ktorom sú uvedené 
parcely po prečíslovaní. 
Uznesenie č. 69 
Poslanci OZ Ducové schvaľujú odpredaj pozemku v súlade so zákonom č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písm. e) predaj majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Jedná sa o parcely zapísané na LV č. 453 vo vlastníctve obce 
Ducové, parc. č. 102/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127 
m2, parc. č. 102/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 133 m2, 
parc. č. 103/1 vo výmere 59 m2 druh pozemku záhrady a parc. 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 €. Kupujúci si na vlastné náklady dajú vypracovať geometrický plán 
aj vklad do katastra. Po predložení geometrického plánu obec Ducové vyhotoví 
kúpnopredajnú zmluvu pre kupujúcich:  
1. Marcel Ivanov, nar 29.12.1977, trvale bytom Ducové č. 167 – parc. č. 102/2 vo 
výmere 133 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. 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 – parc. č. 102/1 vo 
výmere 127 m2, druh pozemku záhrady a parc. č. 103/1 vo výmere 59 m2, druh 
pozemku záhrady. 

Za: 4 poslanci                   proti: 0 poslancov                  zdržalo sa: 0 poslancov      

 



Poslanci OZ prerokovávali úpravu betónovej plochy na ihrisku, ktorá bude po úprave 
slúžiť na športové aktivity ako tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, hokej.  
Uznesenie č. 70 
Poslanci OZ schvaľujú, aby betónová plocha na ihrisku bola upravená novým 
betónom, boli osadené obrubníky, oplotenie, bránky, koše a siete. Za týmto účelom 
poverili starostku obce o získanie cenových ponúk a OZ vyberie dodávateľa akcie. 

Za. 4 poslanci                  proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov 

 
Poslanci OZ požiadali starostku obce, aby získala cenové ponuky na vybudovania 
pódia pri KD, vybudovania prístrešku na ihrisku. Na vybudovanie chodníka vedľa 
ihriska sú potrebné cenové ponuky na kompletné práce, ale aj na svojpomocné. 
S budovaním chodníka bude prevedená aj oprava dažďových vpustov, ktoré sú 
vsadené pod úrovňou cesty. Poslanci OZ vyberú z doručených cenových ponúk 
dodávateľov jednotlivých   prác. 
  
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v úradnej tabuli bude vyvesený  návrh 
dodatku k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, kde bude v zmysle zákona 79/2015 Z.z. presne špecifikovaný 
každý druh odpadu a frekvencia jeho vývozu. Poplatky za odvoz odpadu sa nemenia. 
Tento dodatok bude na pripomienkovanie občanov vyvesený 15 dní. 
 
 
Uznesenie č. 71 
Poslanci OZ schvaľujú nákup nových exteriérových dverí na kabíny na ihrisku. 

Za. 4 poslanci                    proti: 0 poslancov                   zdržalo sa: 0 poslancov 

 
K bodu č. 3 
Starostka obce predložila poslancom OZ štúdiu 12-bytovky, plánovaciu 
dokumentáciu, jej osadenie v dvoch variantoch. Poslanci OZ zatiaľ túto akciu nechali 
otvorenú a posúdia výber jedného variantu. 
 
K bodu č. 4 
Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti rozšírenia nového stavebného 
obvodu v obci, k čomu je potrebné vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu 
obce Ducové. Poslanci s rozšírením stavebného obvodu IBV súhlasili. 
Uznesenie č. 72 
Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN obce v celkovej výške 
3 840,- €. Práce budú vykonávať odborne spôsobilé osoby Ing. Arch. Eva Krupová 
a Ing. Miroslav Polonec. 

Za: 3 poslanci                    proti: 1 poslanec                      zdržalo sa: 0 poslancov  

 
K bodu č. 5 
V mesiaci jún sa uskutoční popoludnie pre deti na ihrisku s opekačkou a programom. 
Presný termín bude včas oznámený. 
Dňa 5.7.2016 sa uskutoční národná púť na Kostolec, kde bude sv. omša, a tradičná 
zábava s dychovkou a  občerstvením pri kultúrnom dome.   
 
 
 



K bodu č. 6 
Starostka obce informovala poslancov, že niekoľko našich občanov sa zúčastní 
krojovaného sprievodu s harmonikárom na otvorení kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 
dňa 4.6.2016. K tejto akcii dala obec vyhotoviť prenosný erb obce, nakoľko takto 
bude prezentovaná aj naša obec. Zúčastnení dostanú malé občerstvenie. 
 
V najbližšom období sa začne rozširovať obecný vodovod na miestny cintorín. 
Uznesenie č. 73 
Poslanci OZ schvaľujú rozšírenie vodovodu na cintorín. Dodávateľom prác bude Ľ. 
Frťala, V. Ripňany. Cena za 1 m hĺbky, 1 m dĺžky  výkopu je 2,- € bez DPH. V tejto 
cene je zahrnuté: výkop, zapieskovanie, zarovnanie, úprava terénu. 

Za: 4 poslanci                      proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov 

  
Na zasadnutí OZ vystúpila p. A. Polláková, ktorá informovala poslancov OZ 
o potrebe opravy rín na starom dome smútku, opravy schodov ku kaplnke 
a položenie rín na kaplnku. Poslanci OZ urobia v tejto veci miestne zisťovanie, akým 
spôsobom sa budú tieto opravy realizovať.  
 
K bodu č. 7 
Poslanci OZ požiadali starostku obce o odstránenie rôznych prekážok na chodníkoch 
po obci. Ide o veľké kamene, zastoknuté tyče a pod. Nakoľko ide o obecný pozemok, 
nemôžu tam občania svojvoľne tieto prekážky osádzať. 
Ďalej navrhli, aby sa kontajner na sklo, ktorý je umiestnený pri p.Bacharovej posunul 
viac do zeleného pásu a podbetónoval, nakoľko bráni bezpečnému výhľadu 
v zákrute. 
Poslanci upozornili, že križovatka pri N. Minárikovi sa stáva pre vodičov 
nebezpečnou, nakoľko nikto nerešpektuje dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“. 
 
 
Uznesenie č. 74 
Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie a umiestnenie dopravnej značky „Stoj, daj 
prednosť v jazde“ pri p. N. Minárikovi v smere východu z nového stavebného obvodu, 
taktiež pri p. M. Lackovej v smere východu na hlavnú cestu. 

Za: 3 poslanci                         proti: 0 poslancov                     nehlasoval: 1 poslanec   

   
 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie.   
  
 

    
 Mária Koláriková 

                    starostka obce 

 
Overovatelia: Jozef Drahovský   
                                           
   Štefan Ivanov 
 
 
Zapísala: Alena Miklová                       
V Ducovom, dňa 24.05.2016.              


