
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ducové zo dňa 24.01.2022 
 

OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Ducové, ktoré sa 
konalo dňa 24.01.2021 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 24.01.2022. 
4. Kontrola plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa  14.12.2021. 
5. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 07/2021. 
6. Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 08/2021. 
7. Prerokovanie – žiadosť MUDr. Jarmila Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka,  
    Ducové 108 o odkúpenie z parcely č. 10089 vo vlastníctve obce.    
8. Prerokovanie – žiadosť Nora Vidová, Ducové 107 o odkúpenie z parcely č. 10089  
    vo vlastníctve obce. 
9. Žiadosť – Tibor Drlička a Katarína Drličková, Ducové 109/A o odkúpenie z parcely   
   č. 10089 vo vlastníctve obce Ducové.  
10. Rôzne 
11. 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. 261/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:  Ing. Lucia Reháková,  Jozef Drahovský 
za zapisovateľa:    Ing. Milan Poláček. 
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 24.01.2022 
Uznesenie č. 262/2022 
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. Reháková, 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. 4 Kontrola plnenia uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2021 
 
Uznesenie č. 263/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

14.12.2021. 

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 Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 07/2021 
Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 07/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/47, druh pozemku orná pôda o výmere 895 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišli štyri  ponuky. Obálky s ponukami na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček.  
Ponuky:    
1. Martin Hluch a Katarína Hluchová, Prúdy 701/1, 922 21 Moravany nad Váhom, zo dňa 
31.12.2021, záujemcovia ponúkli sumu: 30 €/m2 
2. Ing. Daniela Halásová, Poľná 3988/12, 21 01 Banka, zo dňa 04.01.2022, záujemca ponúkol 
sumu: 33,02 €/m2 
3. Lukáš Kabot, Hoštáky 1022/49, 921 01 Piešťany, zo dňa 11.01.2022, záujemcova ponúkol 
sumu: 37 €/m2 
4. Šimon Šamko, Podhorská 3868/51, 921 01 Banka, zo dňa 14.01.2022, záujemca ponúkol 
sumu: 32 €/m2 
 
 Spolu so starostkou skonštatovali, že záujemcovia splnili všetky podmienky vrátane ceny (mi-
nimálna požadovaná cena OVS bola 30 €/m2 ); víťaz Lukáš Kabot ponúkla sumu 37 €/m2.  
 
Uznesenie č. 264/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 07/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/47, druh po-
zemku orná pôda o výmere 895 m2, za kúpnu cenu 37 €/m2 pre Lukáš Kabot, Hoštáky 
1022/49, 921 01 Piešťany a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov potrebných 
na realizáciu tohto uznesenia.     
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. 6 Prerokovanie a vyhodnotenie OVS 08/2021  
Starostka informovala, že v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou 08/2021 ohľadom odpre-
daja par. č. 10331/39, druh pozemku orná pôda o výmere 484 m2, zapísaná na LV č. 453, k. 
ú. Ducové prišla jedna ponuka. Obálku s ponukou na zasadnutí otvoril Ing. Milan Poláček.  
Ponuka:    
1. Peter Jánoška, Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany, zo dňa 14.01.2022, záujemca ponú-
kol sumu: 52 €/m2 
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Uznesenie č. 265/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  
schvaľuje víťaza obchodnej verejnej súťaže 08/2021 na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ducové zapísaného na LV č. 453 vedenom na Okresnom 
úrade Piešťany, katastrálny odbor na predmet prevodu pozemok parc. č. 103331/39, druh po-
zemku orná pôda o výmere 484 m2, za kúpnu cenu 52 €/m2 pre Peter Jánoška, Mateja  Bela 
4661/12, 921 01 Piešťany a poveruje starostku obce k vykonaniu právnych úkonov potrebných 
na realizáciu tohto uznesenia.     
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  Prerokovanie – žiadosť MUDr. Jarmila Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka,  
Ducové 108 o odkúpenie z parcely č. 10089 vo vlastníctve obce. 
Uznesenie č. 266/2022 
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 pozemok registra C par. č. 10089/2 o výmere 601 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 22/2021 zo dňa 

30.09.2021 rozdelená z parcely č. 10089 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej 

na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany, pre MUDr. Jarmila 

Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka, bytom Ducové 108. 

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je svahovitý je husto pokrytý stromami 

a krovitým porastom ktoré zabraňujú zosuvu pôdy  a je v úzkom kontakte s národnou kultúrnou 

pamiatkou.     

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

nej zmluvy bude 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: 4 

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

 
K bodu č. 8 Prerokovanie -– žiadosť Nora Vidová, Ducové 107 o odkúpenie z parcely č. 10089  
vo vlastníctve obce. 
Uznesenie č. 267/2022 
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 pozemok registra C par. č. 10089/3 o výmere 159 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha, ktorá bola Geometrickým plánom číslo 22/2021 zo dňa 

30.09.2021 rozdelená z parcely č. 10089 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej 

na LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany, pre Mgr. Nora Vi-

dová, bytom Ducové 107. 
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Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je strmý svah husto pokrytý stromami 

a kríkmi, ktoré tento svah spevňujú je tu vybudovaný kamenný oporný múr z dôvodu statiky 

domu.     

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

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

Cena za pozemok: 2,50 eur/m2.  

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 . Žiadosť – Tibor Drlička a Katarína Drličková, Ducové 109/A o odkúpenie z parcely   
č. 10089 vo vlastníctve obce Ducové.  
 
Starostka obce prečítala žiadosť p. Tibora Drličku a Kataríny Drličkovej, bytom Ducové 109/A  
o odkúpenie časti pozemku par. č. 10089.  
Uznesenie č. 268/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

berie na vedomie 

žiadosť p. Tibora Drličku a Kataríny Drličkovej, bytom Ducové 109/A  o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce.  

Obec požiada zhotoviteľa pozemkových úprav k predloženiu návrhu Všeobecných zásad funk-

čného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Ducové a následne 

na najbližšom zasadnutí OZ prejedná predmetnú žiadosť.  

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. 10 Rôzne  
V tomto bode nebol prerokovaný žiaden návrh.  
 
K bodu č. 11 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
 
Zapísal: Ing. Milan Poláček                        
             

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


