
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ducové zo dňa 16.05.2022 
 

OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 16.05.2022 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 16.05.2022. 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa  21.04.2022. 
5. Investičný plán. 
6. Rôzne 
7. 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. 290/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:  Ing. Lucia Hlístová Černáková,  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 16.05.2022 
Uznesenie č. 291/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5 (Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Ing. Lucia 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 21.04.2022 
Uznesenie č. 292/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

21.04.2022. 

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 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 Investičný plán  
Starostka prerokovala s  poslancami OZ:  
-rekonštrukcia komunikácie okolo pivníc a  odvodňovací kanál.  
Uznesenie č. 293/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 35 000,00 

eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie okolo pivníc a odvodňovacieho kanála, ktorý je sú-

časťou komunikácie.  

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. 6 Rôzne  
Starostka obce prečítala žiadosť pani Mgr. Tatiany Cupanovej, Ducové 71 o odkúpenie 
pozemku.  
Uznesenie č. 294/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pani Mgr. Tatiana Cupanová, Ducové 71 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 par. č. 

573/1 o výmere cca 60 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 je ohradený pôvodným oplotením a na-

chádza sa tu žumpa k rodinnému domu 71.  

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: 5,00 eur/m2.  

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 

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 
OZ schvaľuje predaj obecného majetku par. 10089/4 a 10089/5 pre Tibor Drlička a manželka 
Katarína Drličková, rod. Vráblová, bytom Kollárova 1634/7, Piešťany.  
Uznesenie č. 295/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

schvaľuje  

predaj nehnuteľnosti obecného majetku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení a to pozemky registra C par. č. 10089/4 o výmere 21 m2, 

par. č. 10089/5 o výmere 91 m2, ktoré boli Geometrickým plánom číslo 5/2022 zo dňa 

13.04.2022 rozdelené z parcely č. 10089/1 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej 

na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany, pre Tibor Drlička, 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ducové zo dňa 16.05.2022 
 

rod. Drlička a manželka Katarína Drličková, rod. Vráblová, trvale bytom Piešťany, Kollárova 

1634/7. 

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je v svahovitom teréne sklon 15-30°, je 

husto pokrytý stromami a kríky ktoré zabraňujú zosuvu pôdy a je v úzkom kontakte s rodinným 

domom č. 109/A v našom vlastníctve.   

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

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

Cena za pozemok: 2,50 eur/m2.  

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. 7 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Ing. Lucia Reháková                        
   

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


