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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 16.09. 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 16.09.2021. 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021. 
5. Rozpočtové opatrenie obce Ducové č.02/2021. 
6. Schválenie Dodatku č. 1 VZN obce Ducové č. 04/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni. 
7. Návrh zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Ducové.  
8. Schválenie žiadosti pre Ing. Marián Kaššák, Ducové 181  o odkúpenie z pozemku vo 
vlastníctve obce par. č. 10331/30 o výmere 561 m2.  
9. Schválenie žiadosti pre Tomáš Jelenek, Ducové 184  o odkúpenie z obecného 
pozemku  par. 10331/30 o výmere 220m2.  
10. Schválenie žiadosti pre Ivan Haring, Ducové 47 o odkúpenie časti pozemku par. č. 570/1. 
11. Žiadosť: Zuzana Moravčíková, Drieňová 1/H, Bratislava – žiadosť o odkúpenie časti 
obecného pozemku medzi parcelami 507, 508, 509.  
12. Informácie k pozemkovým úpravám v k. ú. Ducové. 
13. Rôzne 
14. Záver 
    
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 
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. 2 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
Uznesenie č. 209/2021 
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: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 

 
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 
Uznesenie č. 210/2021 
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. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
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Poslanec OZ p. Ing. Milan Poláček predložil na doplnenie do programu:  
 
 
Doplnenie bodu: Schválenie povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností – par. č. 127/2 – LV 
č. 453 vlastníkom, ktorí sa podieľali na odkúpení spoluvlastníckych podielov v predmetnej 
parcele ( futbalové ihrisko) 
Doplnenie bodu: Povinnosť vybudovať oplotenie medzi par. 127/2 a par. 127/1 – LV č. 453 
(futbalové ihrisko) 
Doplnenie bodu: Schválenie povinnosti rekonštrukcie strechy kabín na miestnom futbalovom 
ihrisku 
Doplnenie bodu: Schválenie povinnosti odpratať betónové skruže a zostatky z nich z par. č. 
573/1 ( pozemok pred Petrom Minárikom) 
Doplnenie bodu: Schválenie povinnosti výmeny obecných informačných tabúľ, ktoré sú 
v dezolátnom stave a ohrozujú bezpečnosť občanov.  
 
  
Uznesenie č. 211/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  
doplnenie bodu: Schválenie povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností – par. č. 127/2 – LV 
č. 453 vlastníkom, ktorí sa podieľali na odkúpení spoluvlastníckych podielov v predmetnej 
parcele ( futbalové ihrisko). 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
 

Uznesenie č. 212/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  
doplnenie bodu: Povinnosť vybudovať oplotenie medzi par. 127/2 a par. 127/1 – LV č. 453 
(futbalové ihrisko). 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

Uznesenie č. 213/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  
doplnenie bodu: Schválenie povinnosti rekonštrukcie strechy kabín na miestnom futbalovom 
ihrisku.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 214/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  
doplnenie bodu: Schválenie povinnosti odpratať betónové skruže a zostatky z nich z par. č. 
573/1 ( pozemok pred Petrom Minárikom). 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

Uznesenie č. 215/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, schvaľuje  
doplnenie bodu: Schválenie povinnosti výmeny obecných informačných tabúľ, ktoré sú 
v dezolátnom stave a ohrozujú bezpečnosť občanov.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
Doplnenie programu zasadnutia tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2021. 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021. 
5. Rozpočtové opatrenie obce Ducové č.02/2021. 
6. Schválenie Dodatku č. 1 VZN obce Ducové č. 04/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni. 
7. Návrh zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Ducové.  
8. Schválenie žiadosti pre Ing. Marián Kaššák, Ducové 181  o odkúpenie z pozemku vo 
vlastníctve obce par. č. 10331/30 o výmere 561 m2.  
9. Schválenie žiadosti pre Tomáš Jelenek, Ducové 184  o odkúpenie z obecného 
pozemku  par. 10331/30 o výmere 220m2.  
10. Schválenie žiadosti pre Ivan Haring, Ducové 47 o odkúpenie časti pozemku par. č. 570/1. 
11. Žiadosť: Zuzana Moravčíková, Drieňová 1/H, Bratislava – žiadosť o odkúpenie časti 
obecného pozemku medzi parcelami 507, 508, 509.  
12. Informácie k pozemkovým úpravám v k. ú. Ducové. 
13. Schválenie povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností – par. č. 127/2 – LV č. 453 
vlastníkom, ktorí sa podieľali na odkúpení spoluvlastníckych podielov v predmetnej parcele ( 
futbalové ihrisko). 
14. Povinnosť vybudovať oplotenie medzi par. 127/2 a par. 127/1 – LV č. 453 (futbalové 
ihrisko). 
15. Schválenie povinnosti rekonštrukcie strechy kabín na miestnom futbalovom ihrisku. 
16. Schválenie povinnosti odpratať betónové skruže a zostatky z nich z par. č. 573/1 ( 
pozemok pred Petrom Minárikom). 
17. Schválenie povinnosti výmeny obecných informačných tabúľ, ktoré sú v dezolátnom 
stave a ohrozujú bezpečnosť občanov.  
18. Rôzne 
19. Záver 
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K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021 
 
Uznesenie č. 216/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

28.06.2021. 

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

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

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie obce Ducové č.02/2021 
Ekonómka obce predložila na schválenie úpravu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
k dátumu 30.09.2021.   
 
Uznesenie č. 217/2020 
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. 2/2021 k dátumu 30.09.2021.  

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

     
K bodu č. 6 Schválenie Dodatku č. 1 VZN obce Ducové č. 04/2019 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. 
 
Uznesenie č. 218/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje Dodatku č. 1 VZN obce Ducové č. 04/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

K bodu č. 7 Návrh zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Ducové.  
Tento bod programu sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ.  
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K bodu č. 8 Schválenie žiadosti pre Ing. Marián Kaššák, Ducové 181  o odkúpenie z pozemku 
vo vlastníctve obce par. č. 10331/30 o výmere 561 m2. 
 
Uznesenie č. 219/2021 
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 pozemok registra C par. č. 10331/60, druh pozemku 

orná pôda o výmere 563 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 v zmysle 

Geometrického plánu číslo 122-70/2021, pre Ing. Marián Kaššák a Monika Kaššáková, rod. 

Vičanová, bytom Ducové 181.  Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec tento poze-

mok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochranného pásma  VTL plynovodu a bezprostredne su-

sedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve budúcich vlastníkov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela je neupotrebiteľný majetok obce. Cena za po-

zemok 5 €/m2. Náklady na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  

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

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

 
 
K bodu č. 9  Schválenie žiadosti pre Tomáš Jelenek, Ducové 184  o odkúpenie z obecného 
pozemku  par. 10331/30 o výmere 220m2. 
Uznesenie č. 220/2021 
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 pozemok registra C par. č. 10331/61 druh pozemku 

orná pôda o výmere 172 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 v zmysle 

Geometrického plánu číslo122-70/2021, pre Tomáš Jelenek, bytom Ducové 184.  Dôvod oso-

bitného zreteľa je skutočnosť, že obec tento pozemok dlhodobo nevyužíva z dôvodu ochran-

ného pásma VTL plynovodu a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodin-

ným domom) vo vlastníctve budúceho vlastníka. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela 

je neupotrebiteľný majetok obce. Cena za pozemok 5 €/m2. Náklady na vklad do katastra 

nehnuteľností znáša kupujúci.  

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

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

 

 
K bodu č. 10 Schválenie žiadosti pre Ivan Haring, Ducové 47 o odkúpenie časti pozemku par. 
č. 570/1. 
Uznesenie č. 221/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
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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 pozemok registra C par. č. 570/5 o výmere 54 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 177-134/2021 rozde-

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

Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany, pre Ivan Haring, bytom Ducové 47. 

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastní vedľajšiu parcelu a odpredávaná nehnu-

teľnosť bude pre vybudovanie nového oplotenia, ktoré bude spevňovať odvodňovací kanál. 

Cena za pozemok 2,50 €/m2.  Náklady na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  

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

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

 
 
K bodu č. 11 Žiadosť: Zuzana Moravčíková, Drieňová 1/H, Bratislava – žiadosť o odkúpenie 
časti obecného pozemku medzi parcelami 507, 508, 509.  
Starostka obce prečítala žiadosť p. Zuzany Moravčíkovej o odkúpenie pozemku.  
Uznesenie č. 222/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pani Zuzany Moravčíkovej, Drieňová 1/H, Bratislava 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 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 parcela 

rozdeľuje parcely 507, 508 a 509 ktoré vlastní pani Moravčiková vlastníčka nehnuteľnosti Du-

cové 106. Uvedená parcela bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkami a rodinným 

domom) vo vlastníctve budúceho vlastníka. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená parcela je 

neupotrebiteľný majetok obce a pani Moravčíková navrhuje obci uhradiť sumu 500 eur za od-

kúpenie. Cena za pozemok 500 € v celku.  

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

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

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 

 

K bodu č. 12 Informácie k pozemkovým úpravám  
Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcich pozemkových úpravách v obci.  
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K bodu č. 13 Schválenie povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností – par. č. 127/2 – LV č. 
453 vlastníkom, ktorí sa podieľali na odkúpení spoluvlastníckych podielov v predmetnej 
parcele ( futbalové ihrisko) 
 
 
 
Uznesenie č. 223/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ukladá starostke vklad do katastra nehnuteľností – par. 
č. 127/2 – LV č. 453 vlastníkom, ktorí sa podieľali na odkúpení spoluvlastníckych podielov 
v predmetnej parcele ( futbalové ihrisko) do 30.09.2021. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

K bodu č. 14 Povinnosť vybudovať oplotenie medzi par. 127/2 a par. 127/1 – LV č. 453 
(futbalové ihrisko) 
Uznesenie č. 224/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ukladá starostke vybudovať oplotenie medzi par. 127/2 
a par. 127/1 – LV č. 453 (futbalové ihrisko) do 30.10.2021. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
 
K bodu č. 15 Schválenie povinnosti rekonštrukcie strechy kabín na miestnom futbalovom 
ihrisku 
Uznesenie č. 225/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ukladá starostke rekonštrukciu strechy kabín na 
miestnom futbalovom ihrisku do 30.10.2021.   
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

K bodu č. 16 Schválenie povinnosti odpratať betónové skruže a zostatky z nich z par. č. 
573/1 ( pozemok pred Petrom Minárikom) 
Uznesenie č. 226/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ukladá starostke odstrániť betónové skruže a zostatky 
z nich z par. č. 573/1 ( pozemok pred Petrom Minárikom) do 30.09.2021. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 17 Schválenie povinnosti výmeny obecných informačných tabúľ, ktoré sú 
v dezolátnom stave a ohrozujú bezpečnosť občanov  
 
Uznesenie č. 227/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ukladá starostke výmenu obecných informačných tabúľ, 
ktoré sú v dezolátnom stave a ohrozujú bezpečnosť občanov do 30.10.2021.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 

K bodu č. 18 Rôzne 
1)Starostka obce prečítala žiadosť spoločnosti AURAMED, s.r.o., Záhradná 7566/2B, 

Piešťany o prerokovanie Zmeny územného plánu obce Ducové – navrhovaná zmena 

územného plánu sa týka zmeny z Projektu jazera na chov rýb v lokalite Ducové na Územie 

určené na povrchovú ťažbu a dobývanie štrku.  

Ruší sa uznesenie  č. 179/2021 zo dňa 31.03.2021  

 
Uznesenie č. 228/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, ruší Uznesenie č. 179/2021 zo dňa 31.03.2021 v plnom 
rozsahu.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 
Nahrádza ho:  

Uznesenie č. 229/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje: 
A) Obstaranie nových Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové. 
 
B) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje žiadosť spoločnosti AURAMED, s.r.o., 
Záhradná 7566/2B, 921 01 Piešťany o zmenu Územného plánu obce Ducové.  
 
C) Predmetom riešenia zmeny územného plánu bude zmena funkčného využitia územia 
(parcely  registra „E“ č. 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 469/2, 469/3 v k. ú. Ducové). Nové 
navrhované funkčné využitie tohto územia bude určené na povrchovú ťažbu a dobývanie štrku.  
 
D) Podkladom pre vypracovanie Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové 
bude urbanistická štúdia dodaná žiadateľom podľa bodu 2/, ktorá bude spodrobňovať riešené 
územie a bude odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce Ducové.  
 
E) V zmysle §19 Stavebného zákona bude všetky náklady súvisiace s obstarávaním 
a vypracovaním zmeny územného plánu v plnom rozsahu hradiť žiadateľ uvedený v bode 2/. 

 
F) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové poveruje starostku obce zabezpečiť spracovateľa 
Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové a odborne spôsobilú osobu na 
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Stavebného zákona. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 
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Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Reháková, Ing. Poláček, Mgr. Vrábel) 
proti:  0 
zdržal sa: 0 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
2)Starostka obce prečítala žiadosť p. Jozefa Hlístu, Ducové 13  o prerokovanie Zmeny 

územného plánu obce Ducové – navrhovaná zmena územného plánu sa týka zmeny 

v rámci územného plánu na Zastavané plochy a nádvoria pre investičný zámer výstavby 

rodinných domov.  

Uznesenie č. 230/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje: 
A) Obstaranie nových Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové. 
 
B) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové schvaľuje žiadosť Jozefa Hlístu, Ducové č. 13 o zmenu 
Územného plánu obce Ducové.  
 
C) Predmetom riešenia zmeny územného plánu bude zmena funkčného využitia územia 
(parcely  registra „E“ č. 479/2 a 479/3 v k. ú. Ducové). Nové navrhované funkčné využitie tohto 
územia bude určené na investičný zámer výstavby rodinných domov.  
 
D) Podkladom pre vypracovanie Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové 
bude urbanistická štúdia dodaná žiadateľom podľa bodu 2/, ktorá bude spodrobňovať riešené 
územie a bude odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce Ducové.  
 
E) V zmysle §19 Stavebného zákona bude všetky náklady súvisiace s obstarávaním 
a vypracovaním zmeny územného plánu v plnom rozsahu hradiť žiadateľ uvedený v bode 2/. 
 
F) Obecné zastupiteľstvo obce Ducové poveruje starostku obce zabezpečiť spracovateľa 
Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové a odborne spôsobilú osobu na 
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Stavebného zákona. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Ducovom: 5 
Prítomní: 4 

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

 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 19 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  


