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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 28.06. 2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ducovom  

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu na rokovanie: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2021 
5. Rozpočtové opatrenie obce Ducové č.01/2021 
6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové   
    na  II. polrok 2021 
7. Spáva o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok  2021 
8. Žiadosti od občanov: Mgr. Vidová Nora, Ducové 107 žiadosť na odkúpenie časti            
pozemku v extraviláne par. č. 10089 o výmere 157 m2. 
9. Žiadosti od občanov: MUDr. Jarmila Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka, Ducové 108 
žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10089.  
10. Žiadosti od občanov: Tibor Drlička a Katarína Drličková, Ducové 109A žiadosť o odkúpenie 
časti obecného pozemku par. č. 10089.  
11. Žiadosti od občanov: Ing. Marián Kaššák, Ducové 181 žiadosť o odkúpenie z pozemku vo 
vlastníctve obce par. č. 10331/30 o výmere 561 m2.  
12. Žiadosti od občanov: Tomáš Jelenek, Ducové 184, žiadosť o odkúpenie z obecného 
pozemku  par. 10331/30 o výmere 220m2.  
13. Žiadosti od občanov: Ivan Haring, Ducové 47, žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 
570/1.  
14. Investičný plán na rok 2021 
15. Rôzne 
16. 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 uznášania sa schopné.  
 
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Uznesenie č. 200/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov   zápisnice:  Ing. Lucia Reháková,  Ing. Milan Poláček 
za zapisovateľku:    Marcela Šimonová . 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 ( Drahovský, Ing. Hlístová, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 

 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 
Uznesenie č. 201/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 
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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 17.05.2021 
 
Uznesenie č. 202/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

17.05.2021. 

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 Rozpočtové opatrenie obce Ducové č.01/2021 
Ekonómka obce predložila na schválenie úpravu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 
k dátumu 30.06.2021.   
 
Uznesenie č. 203/2020 
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. 1/2021 – zvýšenie celkových príjmov vo výške 86 353,05 eur,  zvýšenie výdavkov rozpočtu 

20 861,26 eur a zníženie výdavkov 2 778,50 eur  k dátumu 30.06.2021.  

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 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

     
K bodu č. 6 Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové   
na  II. polrok 2021 
 
Uznesenie č. 204/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2021.     
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 Spáva o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za I. polrok  2021 

Starostka obce predložila poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Ducové za I. polrok 2021.  
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Uznesenie č. 205/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
berie na vedomie predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové 
za I. polrok 2021.   
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 

Správa tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 8. Žiadosti od občanov: Mgr. Vidová Nora, Ducové 107 žiadosť na odkúpenie časti            
pozemku v extraviláne par. č. 10089 o výmere 157 m2 
Nakoľko v obci Ducové boli vyhlásené pozemkové úpravy zo dňa 08.03.2021, predmetná 
parcela nebola vyňatá z pozemkových úprav.  
 

K bodu č. 9. Žiadosti od občanov: MUDr. Jarmila Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka, 
Ducové 108  žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. 10089  
Nakoľko v obci Ducové boli vyhlásené pozemkové úpravy zo dňa 08.03.2021, predmetná 
parcela nebola vyňatá z pozemkových úprav.  
 

K bodu č. 10. Žiadosti od občanov: Tibor Drlička a Katarína Drličková, Ducové 109A   žiadosť 
o odkúpenie časti pozemku par. č. 10089  
Nakoľko v obci Ducové boli vyhlásené pozemkové úpravy zo dňa 08.03.2021, predmetná 
parcela nebola vyňatá z pozemkových úprav.  
 

K bodu č. 11 Žiadosti od občanov: Ing. Marián Kaššák, Ducové 181 žiadosť o odkúpenie z 
pozemku vo vlastníctve obce par. č. 10331/30 o výmere 561 m2.  
Uznesenie č. 206/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť Ing. Marián Kaššák a Monika Kaššáková, bytom Ducové 181 o odkúpenie pozemku 

vo vlastníctve obce   

B/ schvaľuje  

zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľnosti 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 

561 m2 z parcely č. 10331/30 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453 

na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany. Dôvod osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma  VTL 

plynovodu a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo 

vlastníctve budúcich vlastníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela je neupotrebi-

teľný majetok obce. Cena za pozemok 5 €/m2.  

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 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
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K bodu č. 12 Žiadosti od občanov: Tomáš Jelenek, Ducové 184, žiadosť o odkúpenie z 
obecného pozemku  par. 10331/30 o výmere 220m2.  
 

Uznesenie č. 207/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pána Tomáša Jeleneka, bytom Ducové 184 o odpredaj časti obecného pozemku par. 

č. 10331/30 o výmere 220 m2,  

B/ schvaľuje  

zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľnosti 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 

220 m2 z parcely č. 10331/30 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453 

na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany. Dôvod osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma VTL 

plynovodu a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo 

vlastníctve budúceho vlastníka. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela je neupotrebi-

teľný majetok obce. Cena za pozemok 5 €/m2 

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 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

K bodu č. 13 Žiadosti od občanov: Ivan Haring, Ducové 47, žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
par. č. 570/1 
Uznesenie č. 208/2021 
 Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pána Ivana Haringa, bytom Ducové 47 o odpredaj časti obecného pozemku par. č. 

570/1 o výmere cca 60 m2,  

B/ schvaľuje  

zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľnosti 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 

cca 60 m2 z parcely č. 570/1 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453 

na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany. Dôvod osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že vlastní vedľajšiu parcelu a odpredávaná nehnuteľnosť bude pre vybudovanie 

nového oplotenia, ktoré bude spevňovať odvodňovací kanál. Cena za pozemok 2,50 €/m2.  

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 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
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K bodu č. 14 Investičný plán na rok 2021 

 Dobudovanie kamerového systému v obci 

 Výmena strešnej krytiny kabíny na ihrisku.  
 
       
 

K bodu č. 15 Rôzne 
Osadí sa dopravné zrkadlo na križovatku v IBV II pri rodinnom dome č. 189. 
 
Pani Máliková žiada o dopracovanie Kúpnej zmluvy parcely na ihrisku, vyštrkovanie cesty cez 
ihrisko a osadenie oplotenia.   
 
K bodu č. 16 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Marcela Šimonová                        
             

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


