Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom
konaného 31.03.2021 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Ducovom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2021
4. Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.01.2021
5. Prerokovanie – vybudovanie prístupovej optickej siete FTTH ( optické pripojenie do
bytových domov, rodinných domov a firiem) v obci Ducové – investor Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalská 28, Bratislava
6. Prerokovanie- žiadosti o zmenu územného plánu obce Ducové – AURAMED, s.r.o.,
Záhradná 7566/2B, Piešťany
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že z 5 poslancov
obecného zastupiteľstva je 5 prítomných, teda OZ je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice
Starostka obce určila za overovateľov zápisnice: Drahovský Jozef, Ing. Reháková Lucia.
Za zapisovateľku určila: Ing. Hlístovú Černákovú Luciu.
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2021
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia
OZ.
Uznesenie č. 176/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zverejnený 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

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia 20.01.2021
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené.
Uznesenie č. 177/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5
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Prítomní: 5
Hlasovanie:
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel)
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Prerokovanie – vybudovanie prístupovej optickej siete FTTH ( optické pripojenie
do bytových domov, rodinných domov a firiem) v obci Ducové – investor Slovak Telekom, a.
s., Bajkalská 28, Bratislava
Starostka obce informovala poslancov o pláne spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
Bratislava pre vybudovanie optickej siete v obci Ducové, ktorá bude realizovaná v rokoch
2021-2022.
Uznesenie č. 178/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje záväzné stanovisko na realizáciu líniovej telekomunikačnej optickej stavby ,,INS_FTTH_PN_01_Ducové“ v celej obci Ducové a súhlasí
k vydaniu rozhodnutia na umiestnenie stavby.
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
K bodu č. 6 Prerokovanie- žiadosti o zmenu územného plánu obce Ducové – AURAMED,
s.r.o., Záhradná 7566/2B, Piešťany
Starostka obce prečítala žiadosť spoločnosti AURAMED, s.r.o., Záhradná 7566/2B, Piešťany
o prerokovanie Zmeny územného plánu obce Ducové – navrhovaná zmena územného plánu
sa týka Projekt jazera na chov rýb v lokalite Ducové – Nové Lúky západ.
Uznesenie č. 179/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľujeA) Obstaranie nových Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové.
B) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje žiadosť spoločnosti AURAMED, s.r.o.,
Záhradná 7566/2B, 921 01 Piešťany o zmenu Územného plánu obce Ducové.
C) Predmetom riešenia zmeny územného plánu bude zmena funkčného využitia územia
(parcely registra „E“ č. 469/1, 469/2, 468/1, 468/2, 469/3 a 468/3 v k. ú. Ducové). Nové
navrhované funkčné využitie tohto územia bude vodná plocha určená na chov rýb.
D) Podkladom pre vypracovanie Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové
bude urbanistická štúdia dodaná žiadateľom podľa bodu 2/, ktorá bude spodrobňovať riešené
územie a bude odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce Ducové.
E) V zmysle §19 Stavebného zákona bude všetky náklady súvisiace s obstarávaním
a vypracovaním zmeny územného plánu v plnom rozsahu hradiť žiadateľ uvedený v bode 2/.
F) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové poveruje starostku obce zabezpečiť spracovateľa
Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové a odborne spôsobilú osobu na
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Stavebného zákona.
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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
K bodu č. 7 Rôzne
 Starostka obce predložila poslancov OZ Plán zóny IBV Od Váhu pre výstavbu
rodinných domov typ bungalov.
Uznesenie č. 180/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje Plán zóny IBV Od Váhu.
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
K bodu č. 8. Diskusia
Poslanci: Kedy budú kontajnery na jarné upratovanie - starostka odpovedala – v marci bol zber
elektroodpadu a nebezpečných odpadov, v priebehu apríla budú pristavené kontajnery na
objemový odpad z domácností.
K bodu č. 9 Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Zapísala: Ing. Hlístová Černáková Lucia
Overovatelia zápisnice:
Jozef Drahovský

...................................

Ing. Lucia Reháková

...................................

Mária Koláriková – starostka obce
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