
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ducové zo dňa 03.10.2022 
 

OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 03.10.2022 o 18:00 hod. v kancelárii Obecného úradu Ducové  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu na rokovanie: 
1.Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 03.10.2022 
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Ducové  
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2022 
6. Plnenie rozpočtu k 30.09.2022  
7. Rozpočtové opatrenie obce  
8. Informácie k investičným akciám obce Ducové 
9. Predaj: žiadosť Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. č. 263 
10. Nájom:  
Schválenie zámeru nájmu Mário Szabo s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany, par. č. 
10331/31 o výmere 59 m2 
Schválenie zámeru nájmu Lucia Emilová, Hubina 150, par. č. 10331/31 o výmere 22 m2 
Doplnenie nájomnej zmluvy Róbert Uhrin a Mária Uhrinová, Ducové 191 
11. Rôzne 
12. Záver 
 
          

 
Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že z 5 poslancov 
obecného zastupiteľstva sú 4 prítomní, teda OZ je uznášania sa schopné.  
 
K bodu č. 1 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Uznesenie č. 318/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:  Ing. Lucia Hlístová Černáková,  Jozef Drahovský 
za zapisovateľku:    Ing. Lucia Hlístová Černáková. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 03.10.2022 
Uznesenie č. 319/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
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K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
Uznesenie č. 320/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

15.08.2022. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 4 Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Ducové 
Starostka obce informovala poslancov, že do podateľne obecného úradu bola doručená iba 
jedna žiadosť na hlavného kontrolóra obce Ducové. Poslanci OZ odporučili výber hlavného 
kontrolóra obce Ducové po kontrole predložených dokladov. Vzhľadom k vyhlásenej 
mimoriadnej situácii Vládou SR priebeh výberu hlavného kontrolóra obce prebehne avšak 
terajšej hlavnej kontrolórke sa predlžuje pracovná zmluva o dodatok až do doby skončenia 
mimoriadnej situácie. Na ďalšie obdobie poslanci súhlasili hlasovať o voľbe hlavného 
kontrolóra obce Ducové, s ktorým bude uzavretý nový pracovný pomer na šesť rokov.  
 
Uznesenie č. 321/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové 
a) berie na vedomie predĺženie pracovného pomeru s hlavným kontrolórom obce Ing. PhDr. 
Veronikou Opálekovou, ktorý mal skončiť uplynutím funkčného obdobia dňa 30.11.2022 
pričom predmetný pracovný pomer sa postupom podľa § 30f ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov skončí uplynutím 60 dní od odvolania krízovej 
situácie. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
b) volí na nasledujúce funkčné obdobie v trvaní šesť rokov Ing. PhDr. Veroniku Opálekovú, 
bytom Spartakovská 43, 917 01 Trnava do funkcie hlavného kontrolóra obce Ducové a určuje 
jej pracovný úväzok v rozsahu 0,27, teda 10 hod. týždenne, pričom plat hlavného kontrolóra 
bude stanovený postupom podľa §18c ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Pracovná zmluva s novozvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá 
postupom podľa §18c ods. 7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov postupom podľa §30f ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uplynutím 60 dní od odvolania krízovej situácie. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 
2022 
Starostka obce predložila na schválenie  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Du-
cové na II. polrok 2022. Návrh plánu bol vyvesený na ÚT a webovom sídle obce neboli pred-
ložené žiadne pripomienky.   
 
Uznesenie č. 322/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Ducové na II. polrok 2022.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

K bodu č. 6 Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 
Ekonómka obce predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu k 30.09.2022. 
 
Uznesenie č. 323/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Ducové 

k 30.09.2022.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Plnenie rozpočtu tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

Starostka obce predložila poslancom OZ správu nezávislého audítora za rok 2021.  
Uznesenie č. 324/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie Správu nezávislého adítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12.2021.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Správa nezávislého audítora tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
 
 
K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie obce  
Uznesenie č. 325/2022 
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. 3/2022 k dátumu 30.09.2022.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
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proti:  0 
zdržal sa: 0 

Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
 
K bodu č. 8 Informácie k investičným akciám obce Ducové 
Dobudovanie verejného osvetlenia,  miestneho rozhlasu, internetu a kamerového systému 
pre stavebný obvod IBV Od Váhu. Prípravné práce skrývka ornice miestnej komunikácie 
v IBV.  
 
 Uznesenie č. 326/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zhotoviteľa CEVO, s.r.o., Ambrova 35, 831 01 

Bratislava ,,Výstavba verejného osvetlenia v časti novej IBV v obci Ducové“ v celkovej výške 

13604,26 eur s DPH.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 327/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  

• dobudovanie internetu,  

• kamerového systému,  

• príprava zemných prác skrývka ornica v stavebnom obvode IBV Od Váhu.   

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 9 Predaj: žiadosť Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. č. 263 
Starostka obce prečítala žiadosť p. Potočka s manželkou o odkúpenie časti obecného po-
zemku par. č. 263 ktorú časť majú v nájme. Taktiež bola doručená žiadosť p. Matejoviča  
s manželkou o odkúpenie časti pozemku  par. č. 574 ktorú časť majú v nájme.    
 
Poslanci OZ sa budú žiadosťami zaoberať na najbližšom zasadnutí.  
 
K bodu č. 10 Nájom:  
Schválenie zámeru nájmu Mário Szabo s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany, par. č. 
10331/31 o výmere 59 m2 
Schválenie zámeru nájmu Lucia Emilová, Hubina 150, par. č. 10331/31 o výmere 22 m2 
Doplnenie nájomnej zmluvy Róbert Uhrin a Mária Uhrinová, Ducové 191 
 
 
Uznesenie č. 328/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku obecného 

majetku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení a to časti pozemku o výmere 59 m2 z parcely č. 10331/31 vo vlastníctve obce Ducové, 

k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Pieš-

ťany.  
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Nájomca: Mário Szabo s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany.  

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dô-

vodu ochranného pásma plynovodu a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou ( pozemkom 

a rodinným domom) vo vlastníctve budúcich nájomcov.  

Nájomná zmluva bude uzatvorená na 30 rokov.  

Suma ročného nájmu bude vo výške v zmysle VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch 

v znení neskorších predpisov v danom roku.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 
Uznesenie č. 329/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku obecného 
majetku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a to časti pozemku o výmere 22 m2 z parcely č. 10331/31 vo vlastníctve obce Ducové, 
k. ú. Ducové vedenej na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore 
Piešťany.  
Nájomca: Lucia Emilová, Hubina 150.  
Dôvod 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.  
Nájomná zmluva bude uzatvorená na 30 rokov.  

Suma ročného nájmu bude vo výške v zmysle VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch 

v znení neskorších predpisov v danom roku.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

• Dohoda o poskytnutí prejazdu cez pozemok číslo 01/2018-P s Róbertom Uhrinom 
a Máriou Uhrinovou, Ducové 191 zostáva v pôvodnom znení.  

 
K bodu č. 11 Rôzne  
Poslanci OZ prerokovali:  

Uznesenie č. 330/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  

• opravu dažďového vpustu a odvodnenia pri rodinnom dome č. 53,  

• dobudovanie dažďového odvodnenia pri rodinnom dome č. 43-45,  

• dažďové odvodnenia pri rodinnom dome č. 127, 

• úprava vyštrkovanie miestnej komunikácie k rodinnému domu č.139.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:4 

Hlasovanie:  
za: 4 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 12 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Ing. Lucia Hlístová Černáková                        
   

 
Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Lucia Hlístová Černáková    ................................... 
                                           
Jozef Drahovský       ................................... 
         
 
Mária Koláriková – starostka obce  


