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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ducové, ktoré sa konalo dňa 
27.02.2023 o 17:00 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 27.02.2023 
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
4. Návrh Dodatku VZN obce Ducové č. --/2023 o odpadoch od 01.04.2023     
5. Schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 
2023 
6. Schválenie zámeru odpredaja pre Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. 
č. 263/2 o výmere 179 m2     
7.  Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Ing. Patrícia Bačová a Peter Pavlovič, bytom 
Jalšové 187 
8. Rôzne 
9. Záver 
      
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. 1 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice 
 

Uznesenie č. 1/2023 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:     Jozef Drahovský, Ivan Kotlár 
za zapisovateľku:    Ing. Petra Šimová. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 3( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2023 
 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie zverejnený návrh programu zasadnutia 
OZ a navrhla  doplnenie do programu:  
Doplnenie  bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ducové za II. polrok 
2022 

 
Uznesenie č. 2/2023 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje zverejnený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
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Uznesenie č. 3/2023 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje  
Doplnenie bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ducové za II. polrok 
2022.  
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 
 

Program zasadnutia:  
1.Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2023 
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
4. Návrh Dodatku VZN obce Ducové č. --/2023 o odpadoch od 01.04.2023     
5. Schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 
2023 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ducové za II. polrok 2022.  
7. Schválenie zámeru odpredaja pre Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. 
č. 263/2 o výmere 179 m2     
8.  Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Ing. Patrícia Bačová a Peter Pavlovič, bytom 
Jalšové 187 
9. Rôzne 
10. Záver 
 

 
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 

 
Uznesenie č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

14.12.2022. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 
 

 
K bodu č. 4 Návrh Dodatku VZN obce Ducové č. --/2023 o odpadoch od 01.04.2023     
Poslanci OZ prerokovali návrh Dodatku VZN obce Ducové o odpadoch zmena od 01.04.2023 
pre triedenie odpadov:  
 

• Na papier zostávajú 240 l nádoby  a na obec budú distribuované 120 l vrecia na papier.  
 

• Plasty, kovy a tetrapaky / troj-zber/ sa budú zbierať spolu – do jedného vreca.   
 

• Biologicky rozložiteľný odpad /BRO/ zostáva pre rok 2023.  
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K bodu č. 5 Schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Ducové na I. polrok 2023 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila na schválenie 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  
 

Uznesenie č. 5/2023 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Ducové na I. polrok 2023. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

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

     
K bodu č. 6 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ducové za II. polrok 
2022. 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila na schválenie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za II. polrok 2022 v súlade 
s ustanovením §18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.   
 

Uznesenie č. 6/2023 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Ducové za II. polrok 2022. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Spáva o kontrolnej  tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia  
 
 
K bodu č. 7 Schválenie zámeru odpredaja pre Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, 
Ducové 190, par. č. 263/2 o výmere 179 m2     
 

OZ schvaľuje predaj obecného majetku par. č. 263/2 pre Ján Potoček a Ing. Renáta 
Potočková, bytom Ducové 190.  
 

Uznesenie č. 7/2023 
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. 263/2 o výmere 179 m2, 

druh zastavaná plocha ktorá bola Geometrickým plánom číslo 177-162/2022 zo dňa 

18.11.2022 rozdelená z parcely č. 263 vo vlastníctve obce Ducové, k. ú. Ducové vedenej na 

LV č. 453 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany,  pre – Ján Potoček, 

rod. Potoček a manželka Ing. Renáta Potočková, rod. Vráblová,  trvale bytom Ducové 190, 

v podiele 1/1. 

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok obec nevyužíva a bezprostredne susedí 

s pozemkom parcela registra ,,C“  č. 264/1 v katastrálnom území Ducové vo vlastníctve 
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žiadateľov. Pozemok tvorí súčasť dvora žiadateľov, predajom pozemku dôjde k zosúladeniu 

právneho stavu s reálnym využitím predmetného pozemku.   

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: 25,00 eur/m2.  

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

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

Zverejnenie zámeru tvorí prílohu k zápisnici a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.   

 
K bodu č. 8.  Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Ing. Patrícia Bačová a Peter 
Pavlovič, bytom Jalšové 187 
Starostka obce prečítala žiadosť pani Ing. Patrícii Bačovej a Petra Pauloviča, bytom Jalšové 
o zmenu územného plánu obce Ducové v lokalite Starý Ducov pre parcelu č. 10083/2, druh 
pozemku záhrada. Uvedená parcela sa nachádza v extraviláne na tejto parcele si chcú 
postaviť rodinný dom.  

• Poslanci navrhujú zistiť záujem vlastníkov vedľajších parciel pre rozšírenie 
zastavaného územia.  
 

 K bodu č. 9 Rôzne  

• Poslanci OZ prerokovali modernizáciu multifunkčného ihriska.  
  

Uznesenie č. 8/2023 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje zakúpenie a montáž basketbalových košov na 
multifunkčné ihrisko. 
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 5( Bezák, Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 0 

 

• Poslanci OZ prerokovali:  
- revitalizáciu v obci  - výsadba stromov,  
- revitalizácia záhrady materskej školy,  
- vyštrkovanie okolo kontajnera na cintoríne, 
- náter zvodidiel po obci,  
- obnova lavičiek pri kultúrnom dome a na miestnom ihrisku, 
- obnova pieskoviska na ihrisku,  
- stojan na bicykle pri zástavke,  
- reproduktor do kultúrneho domu.   

 

• Starostka obce prečítala žiadosť pána Lukáša Kabota, bytom Hoštáky 1022/49, 
Piešťany o odkúpenie nehnuteľnosti cez ktorú ide VTL plynovod.  

- Žiadosť sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí OZ.    
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K bodu č. 10 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Ing. Petra Šimová                       
   

 
Overovatelia zápisnice:  
 
                                           
Jozef Drahovský       ................................... 
 
Ivan Kotlár       ................................... 
         
 
Mária Koláriková – starostka obce  


