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OBEC DUCOVÉ 
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ducovom 

 konaného dňa 17.05. 2021 o 17:00 hod.  
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:      
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.05.2021 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2021 
5. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 01/2021 
6. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 02/2021 
7. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 03/2021 
8. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 04/2021 
9. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 05/2021 
10. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 06/2021 
11. Rôzne 
12. Záver 
     
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že z 5 poslancov 
obecného zastupiteľstva sú 5 prítomní, teda OZ je uznášaniaschopné.  
 
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Starostka obce určila za  overovateľov zápisnice:  Ing. Lucia Reháková,  Ing. Milan Poláček.  
Za  zapisovateľku určila:  Ing. Lucia Hlístovú Černákovú.  
 
 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.05.2021 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ.   
 
Uznesenie č. 193/2021 
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 zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 
27.04.2021 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na 
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú plnené. 
 
Uznesenie č. 194/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchá-

dzajúceho OZ. 
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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. 5 Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 01/2021 
Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 01/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/39, druh pozemku orná pôda o výmere 484 m2, zapísaná na LV č. 453, k.ú. 
Ducové  prišla jedna ponuka. Obálku s ponukou od Monika Koníková, Modrová 9,  na zasad-
nutí otvoril Ing. Milan Poláček. Spolu so starostkou skonštatovali, že záujemca splnil všetky 
podmienky vrátane ceny (minimálna požadovaná cena OVS bola 50 €/m2 ); záujemca ponúkol 
sumu 50 €/m2.  
 
Uznesenie č. 195/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 01/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/39, druh po-
zemku orná pôda o výmere 484 m2, za kúpnu cenu 50 €/m2 pre Monika Koníková, Modrová 
9, 915 35 Modrová a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov potrebných na 
realizáciu tohto uznesenia.     
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 a vyhodnotenie OVS 02/2021  
Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 02/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/41, druh pozemku orná pôda o výmere 642 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišla jedna ponuka. Obálku s ponukou od Igor Erdélyi a Iveta Erdélyiová, Podhor-
ská 4953/74, 921 01 Banka,  na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček. Spolu so starostkou 
skonštatovali, že záujemca splnil všetky podmienky vrátane ceny (minimálna požadovaná 
cena OVS bola 50 €/m2 ); záujemca ponúkol sumu 60 €/m2.  
 
Uznesenie č. 196/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 02/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/41, druh po-
zemku orná pôda o výmere 642 m2, za kúpnu cenu 60 €/m2 pre Igor Erdélyi a Iveta Erdélyiová, 
Podhorská 4953/74, 921 01 Banka a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov 
potrebných na realizáciu tohto uznesenia.     
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 Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 03/2021 
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Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 03/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/43, druh pozemku orná pôda o výmere 687 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišlo päť  ponúk. Obálky s ponukami na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček.  
Ponuky:    
1. Martin Hluch a Katarína Hluchová, Prúdy 701/1, 922 21 Moravany nad Váhom, zo dňa 
03.05.2021, záujemcovia ponúkli sumu: 51 €/m2 
2. Patrik Kabát, ul. Lazy 153/19, 922 41 Drahovce, zo dňa 04.05.2021, záujemca ponúkol 
sumu: 52 €/m2 
3. Štefan a Zuzana Blážo, Beňovského 61, 922 03 Vrbové, zo dňa 05.05.2021, záujemcovia 
ponúkli sumu: 54 €/m2 
4. Viktor Groman, Ducové 29, 922 21 Ducové, zo dňa 07.05.2021, záujemca ponúkol sumu: 
52 €/m2 
5. Lucia Emilová, Hubina 150, 922 21 Hubina, zo dňa 12.05.2021, záujemca ponúkla sumu: 
55 €/m2 
 
 Spolu so starostkou skonštatovali, že záujemcovia splnili všetky podmienky vrátane ceny (mi-
nimálna požadovaná cena OVS bola 50 €/m2 ); víťaz Lucia Emilová ponúkla sumu 55 €/m2.  
 
Uznesenie č. 197/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 03/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/43, druh po-
zemku orná pôda o výmere 687 m2, za kúpnu cenu 55 €/m2 pre Lucia Emilová, Hubina 150, 
922 21 Hubina a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov potrebných na reali-
záciu tohto uznesenia.     
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. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 04/2021 

Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 04/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/44, druh pozemku orná pôda o výmere 505 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišla jedna ponuka. Obálku s ponukou od Mário Szabo a Klaudia Szabová, A. Tra-
jana 4834/33, 921 01 Piešťany,  na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček. Spolu so starostkou 
skonštatovali, že záujemca splnil všetky podmienky vrátane ceny (minimálna požadovaná 
cena OVS bola 50 €/m2 ); záujemca ponúkol sumu 60 €/m2.  
 
Uznesenie č. 198/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 04/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/44, druh po-
zemku orná pôda o výmere 505 m2, za kúpnu cenu 60 €/m2 pre Mário Szabo a Klaudia Sza-
bová, A. Trajana 4834/33, 921 01 Piešťany a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych 
úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia.     
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 
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K bodu č. 9. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 05/2021 

Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 05/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/45, druh pozemku orná pôda o výmere 1153 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišla jedna ponuka. Obálku s ponukou od Mário Galbavý, Slnečná ul. 306/21, 922 
10 Trebatice,  na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček. Spolu so starostkou skonštatovali, že 
záujemca splnila všetky podmienky vrátane ceny (minimálna požadovaná cena OVS bola 50 
€/m2 ); záujemca ponúkol sumu 50 €/m2.  
 
Uznesenie č. 199/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 05/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/45, druh po-
zemku orná pôda o výmere 1153 m2,  za kúpnu cenu 50 €/m2 pre Mário Galbavý, Slnečná ul. 
306/21, 922 10 Trebatice a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov potrebných 
na realizáciu tohto uznesenia.     
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. 10. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 06/2021 
Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 06/2021 ohľadom 

odpredaja par. č. 10331/47, druh pozemku orná pôda o výmere 895 m2, zapísaná na LV č. 

453, k. ú. Ducové neprišla žiadna ponuka.  

 

K bodu č. 10 Rôzne 
V tomto bode poslanci OZ diskutovali o dokončení plánovaných investičných zámeroch.    
 
K bodu č. 11 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom Obecného zastupiteľstva obce Ducové za účasť 
a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Ing. Lucia Hlístová Černáková                        
             

Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Lucia Reháková  ................................... 
                                           
Ing. Milan Poláček  ................................... 
         
Mária Koláriková – starostka obce  


