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OBEC DUCOVÉ 
 

Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ducové, ktoré sa konalo dňa 
30.11.2022 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 30.11.2022 
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
4. Schválenie VZN Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové   
5. Schválenie rozpočtu obce Ducové 2023-2025 
6. Plnenie rozpočtu k 30.11.2022  
7. Rozpočtové opatrenie obce č. 04/2022 
8. Predaj: žiadosť Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. č. 263 
9. Rôzne 
10. 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. 339/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, určuje  
za overovateľov zápisnice:     Jozef Drahovský, Ivan Kotlár 
za zapisovateľku:    Michaela Bezák. 
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. 2 Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2022 

 
Uznesenie č. 340/2022 

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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K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ Ducové 
 
Uznesenie č. 341/2022 

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

28.11.2022. 

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 Schválenie VZN Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu 
obce Ducové    
 

Uznesenie č. 342/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové po prerokovaní : 
 
1.  Berie na vedomie  
 
a) Správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 03/2021 Územného 

plánu obce Ducové  (príloha č. 1) 
 
b)  stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k ná-

vrhu Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové  
 
c ) výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové 

Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zá-
kona,  zo dňa 21.11.2022   č. j. OU-TT-OVBP1-2022/050613-002 

 
2. Schvaľuje 
 
a) Zmeny a doplnky 03/2021 Územného plánu obce Ducové, 
 
b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a do-

plnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové (príloha č. 2) 
 
c) VZN č. 05/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 03/2021 Územ-

ného plánu obce Ducové 
 
3. Ukladá  
  
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č 05/2022 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2021 po 

dobu 30 dní 
 Termín : ihneď po schválení Zmien a doplnkov 03/2021 
 
b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 03/2021 Územ-

ného plánu obce Ducové schvaľovacou doložkou 
 Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 03/2021 
 
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 03/2021 územného plánu Registračný list a spolu 

s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR 
 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 03/2021 
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d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové 
v obci, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky a na stavebnom 
úrade. 

 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 03/2021 
 
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 

VZN č. 05/2022, správy a vyhodnotenia tvoria prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
 
K bodu č. 5 Schválenie rozpočtu obce Ducové 2023-2025 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
obce Ducové na roky 2023-2025.  
 

Uznesenie č. 343/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu roz-
počtu na roky 2023-2025.  
 
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 

Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 
Ekonómka obce predložila poslancom OZ návrh rozpočtu, ktorý bol vyvesený na ÚT obce 
a webovom sídle obce. Ekonómka obce informovala, že v zmysle zákona 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov obec Ducové nebude tvoriť 
programový rozpočet.  
 

Uznesenie č. 344/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové schvaľuje finančný rozpočet na rok 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 

Finančný rozpočet tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 

Uznesenie č. 345/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové berie na vedomie  návrh rozpočtu na roky 2024-2025.  
 
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 
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K bodu č. 6 Plnenie rozpočtu k 30.11.2022 
 
Ekonómka obce predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu k 30.11.2022.  
 

Uznesenie č. 346/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Ducové k 30.11.2022.  
 
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 

Čerpanie finančného rozpočtu tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 
 
K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 04/2022 
 
Ekonómka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 04/2022 k 30.11.2022.  

 
 Uznesenie č. 347/2022 

Obecné zastupiteľstvo 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. 4/2022 k dá-

tumu 30.11.2022.  

 

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 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 
K bodu č. 8 Predaj: žiadosť Ján Potoček a Ing. Renáta Potočková, Ducové 190, par. 
č.263  
 
Starostka obce prečítala žiadosť Jána Potočka a Ing. Renáty Potočkovej, bytom Ducové 190  
o odkúpenie pozemku.   

Uznesenie č. 348/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Ducové,  

A/ berie na vedomie 

žiadosť pána Jána Potočka a Ing. Renáty Potočkovej, bytom Ducové 190 o odkúpenie po-

zemku 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 pozemok par.  č. 263/2 

o výmere 179 m2, druh pozemku zastavaná plocha ktorý bol geometrickým plánom č. 177-

162/2022 zo dňa 18.11.2022, od pôvodného pozemku parcela č. 263, LV č. 453 v  k. ú. Ducové,  

vedený na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore Piešťany. 

Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý obec nevyužíva a ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkom  parcela registra ,,C“ č. 264/1 v katastrálnom území 
Ducové a vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok tvorí súčasť dvora žiadateľov, predajom 
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pozemku dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym využitím predmetného pozemku. Ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí 
v platnom znení.    
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 vo výške: 25,00 eur/m2.  

 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  1 (Bezák) 
zdržal sa: 0 

Žiadosť tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 
 
 
K bodu č. 9 Rôzne  
 

• Starostka obce predložila dohodu o spolupráci medzi Mestom Piešťany, ako 
poskytovateľom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného 
času s našou obcou.  

 
Uznesenie č. 349/2022 

Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje dohodu o spolupráci s Mestom Piešťany v cen-

trách voľného času,  výška príspevku obce na žiaka na 1 mesiac je 8,00 eur.   

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 

Dohoda o spolupráci tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 

•  Starostka obce predložila poslancom OZ podklady k odmenám za I. a II. polrok 2022.  
 

Uznesenie č. 350/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje odmeny poslancom OZ za I. a II. polrok 2022 vo 

výške 900,00 eur. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  1 (Bezák) 
zdržal sa: 0 

Návrh na odmeny tvorí prílohu zápisnice a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 
 

• Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie jednorazovú odmenu za rok 
2022 hlavnej kontrolórke obce Ducové Ing. PhDr. Veronike Opálekovej, MBA.  
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Uznesenie č. 351/2022 
Obecné zastupiteľstvo Ducové, schvaľuje  hlavnej kontrolórke obce Ducové jednorazovú 

odmenu vo výške 15% z tarifného platu za rok 2022. 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Ducové: 5 
Prítomní: 5 

Hlasovanie:  
za: 4 ( Drahovský, Ing. Hlístová Černáková, Kotlár, Ing. Šimová) 

proti:  0 
zdržal sa: 1 (Bezák) 
 

K bodu č. 12 Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ.  
 

 
Zapísala: Michaela Bezák                        
   

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


