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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 15.08.2022 o 18:00 hod. v kancelárii Obecného úradu Ducové  

 
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 15.08.2022. 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa  27.06.2022. 
5. Schválenie VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové.   
6. Prerokovanie – žiadosť Erik Divičan, E. F. Scherera 4797/5, Piešťany  o odkúpenie časti 
obecného pozemku par. č. 10331/30.  
7. Prerokovanie – žiadosť Mário Szabo s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany 
o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10331/30.  
8. Rôzne 
9. 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. 307/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:  Ing. Lucia Reháková,  Jozef Drahovský 
za zapisovateľku:    Ing. Lucia Reháková. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.08.2022 
Uznesenie č. 308/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 3 ( Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Mgr. Vrábel) 

proti:  2 (Drahovský, Ing. Poláček) 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2022 
Uznesenie č. 309/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

27.06.2022. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
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Prítomní:5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 5 Schválenie VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Ducové.    
Starostka obce predložila na schválenie  Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové  č. 
4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové s účinnosťou od 01.09.2022.    
Návrh VZN bol vyvesený na ÚT a webovom sídle obce neboli predložené žiadne pripomienky.   
 
Uznesenie č. 310/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje VZN obce Ducové č. 4/2022 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové.  

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

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Návrh VZN č. 4/2022 tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 

K bodu č. 6 Prerokovanie – žiadosť Erik Divičan, E. F. Scherera 4797/5, Piešťany  o odkúpenie 
časti obecného pozemku par. č. 10331/30. 
Starostka obce  prečítala žiadosť pána Erika Divičana, E. F. Scherera 4797/5, Piešťany 
o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10331/30.  
Uznesenie č. 311/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pána Erika Divičana, E. F. Scherera 4797/5, Piešťany o odkúpenie  pozemku vo vlast-

níctve 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 par. č. 

10331/30 o výmere cca 147 m2 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 pozemok sa nachádza priamo pri pozemku vo 

vlastní žiadateľa a nachádza sa v ochrannom pásme VTL plynovodu.   

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela je neupotrebiteľný majetok obce. Súčasťou kúp-

nej zmluvy bude overený geometrický plán a náklady  na vklad do Katastra znáša kupujúci.  

Cena za pozemok: 40,00 eur/m2.  

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

Hlasovanie:  
za: 0  
proti:  2 ( Drahovský, Ing. Poláček) 
zdržal sa: 3 ( Ing. Hlístová Černáková, Ing. Reháková, Mgr. Vrábel)  

 
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
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Žiadosť nebola schválená, odôvodnenie – obec dobuduje inžinierske siete,  miestnu komuni-
káciu s chodníkom.  
 
K bodu č. 7 Prerokovanie – žiadosť Mário Szabo s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany 
o odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 10331/30.  
Starostka obce prečítala žiadosť pána Mária Szaba s manželkou, A. Trajana 4834/33, 
Piešťany o odkúpenie alebo prenájom časti obecného pozemku par. č. 10331/30.  
Uznesenie č. 312/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pána Mária Szaba s manželkou, A. Trajana 4834/33, Piešťany o odkúpenie alebo pre-

nájom pozemku vo vlastníctve obce,   

B) schvaľuje  

zverejnenie zámeru 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 Piešťany. Dôvod osobitného zreteľa je sku-

točnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma plynovodu 

a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou ( pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve bu-

dúcich nájomcov.  

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

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa:   

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
 
 

K bodu č. 8 Rôzne  

• Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing, PhDr. Veronika Opáleková predložila Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Návrh bude vyvesený na ÚT obce a webovom 
sídle obce.  

 

• Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ducové  
Starostka informovala, že 30. novembra 2022 sa končí mandát hlavnej kontrolórke Ing. PhDr. 
Veroniky Opálekovej, preto je potrebné 60 dní pred skončením jej funkcie vyhlásiť novú voľbu. 
Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Ducové vychádza na 1. októbra 2022. 
Zasadnutie výberovej komisie zloženej zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva sa 
uskutoční dňa  10 dní 2022, kde budú mať uchádzači priestor na svoju prezentáciu. Na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  na plánovanom 2022 prebehne voľba hlavného 
kontrolóra obce Ducové.  
 
Uznesenie č. 313/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ducové  na deň 
12.09. 2022 s pracovným úväzkom 0,27 (10 hod./týždeň) a poveruje starostku obce k 
zverejneniu vyhlásenia volieb dňa  22.08.2022.  
 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
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zdržal sa: 0 
 

• Starostka obce prečítala žiadosť pani Lucii Emilovej, Hubina 150 o odkúpenie časti 

obecného pozemku.  

Uznesenie č. 314/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pani Lucii Emilovej, Hubina 150 o odkúpenie časti obecného pozemku,   

B) schvaľuje  

zverejnenie zámeru 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. Dôvod osobitného zreteľa je sku-

točnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma plynovodu 

a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou ( pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve bu-

dúceho nájomcu.  

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

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa:  

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 

• Verejné osvetlenie, miestny rozhlas, miestna komunikácia a chodník v IBV Obytný 

súbor od Váhu 

Starostka informovala poslancov OZ - rozšírenie verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, 

miestnej komunikácie a chodníka v novom stavebnom obvode IBV Obytný súbor od Váhu.  

Uznesenie č. 315/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  použitie rezervný fond vo výške 17 000 eur 

na rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v IBV Obytný súbor od Váhu.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 316/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje  použitie rezervný fond vo výške 170 000 eur 

na miestnu komunikáciu a chodník v IBV Obytný súbor od Váhu.  

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
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• Starostka informovala poslancov OZ, že Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

Bratislava predložil Dohodu o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku par. č. 

10402, parcela registra C, zapísaná na LV č. 453 vo vlastníctve obce Ducové na 

sledovanie kvality podzemnej vody.  

Uznesenie č. 317/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  Dohodu o umiestnení monitorovacieho ob-

jektu na pozemku par. č. 10402, zapísaná na LV č. 453, k. ú. Ducové pre užívateľa Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, so sídlom  Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 

Bratislava na dobu 15 rokov od účinnosti dohody, náhrada za užívanie nehnuteľnosti je vo 

výške 30,00 eur ročne. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní:5 
Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Dohoda tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

 

K bodu č. 9 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Ing. Lucia Reháková                        
   

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


