Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 14. decembra 2017
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ______________________________

Otvorenie:
Dnešné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch otvoril a všetkých prítomných
privítal starosta obce Mgr. Ľuboš Gubáň.
Na rokovaní OZ bolo prítomných 9 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Patrik Kopečný, Ing. Jozef Kobora, Mária Zaťková, Peter
Perďoch, PhDr. Mário Teško, Ing. Jozef Špano, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla
(prezenčná listina – príloha č.1).
Ďalej boli prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Daniela Sklenárová – hlavný
kontrolór, Martina Podkopčanová, Iveta Polievková, Peter Horváth, Marián Jošt, Pavol
Vyhnálik.
Schválenie programu rokovania:
Návrh programu dnešného rokovania OZ (príloha č.2):
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
OZ.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
6. VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
8. Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
9. Rôzne
10. Pripomienky a návrhy poslancov
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním:
Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice._______________________________

Určenie zapisovateľa:
Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania OZ bola poverená zamestnankyňa Obce
Dvorníky – Martina Podkopčanová
Voľba komisií:
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania OZ boli určení poslanci – PhDr. Teško
Mário, Mária Zaťková.
Za
- 6/z 8

Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Teško, Zaťková)

3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Ing. Jozef Kobora, Ing. Jozef Špano, p.
Juraj Bučko.
Za
- 7/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kobora)
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 29
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ
OZ v Dvorníkoch:
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
2. schvaľuje program rokovania.
3. poveruje Martinu Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
4. určuje overovateľov zápisnice – PhDr. M. Teško, p. M. Zaťková
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. J. Špano, Ing. J. Kobora, p. J. Bučko
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020_______

P. Daniela Sklenárová pripravila a prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Dvorníky na rok 2018 a roky 2019, 2020, v ktorom odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2018 a roky 2019, 2020. Toto
stanovisko tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Starosta dal hlasovať, kto berie uvedené na
vedomie:
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 30
k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
OZ v Dvorníkoch:

1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018
a roky 2019, 2020.

5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020_________________________

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na roky 2018 – 2020 tvorí prílohu č. 5. Po prerokovaní bol
programový rozpočet na rok 2018 schválený:
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Tiež poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie rozpočet obce na roky 2019 a 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 31
k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 podľa prílohy
2. berie na vedomie rozpočet obce na roky 2019 a 2020

6. VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb__________________

Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
obdržali poslanci domov na oboznámenie sa sním. Tento návrh tvorí prílohu č. 6 tejto
zápisnice. Po prerokovaní bolo VZN schválené.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 32
k VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
OZ v Dvorníkoch
1. schvaľuje VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad________________

Návrh VZN obce Dvorníky č. 4/2017 o miestnych dniacha miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad obdržali poslanci domov na oboznámenie sa sním.
prišiel p. Kukla
Tento návrh tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Po prerokovaní bolo VZN schválené.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
prišiel p. Horváth, p. Jošt
Uznesenie č. 33
k návrhu VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
OZ v Dvorníkoch
1. schvaľuje VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.

8. Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu____________________

Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.
Jeho predmetom je pristúpenie nového účastníka – Obce Kátlovce, pre ktorú bude SOÚ
vykonávať činnosť školského úradu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 34
k bodu „Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu“
OZ v Dvorníkoch
1. schvaľuje Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu.

9. Rôzne__________________________________________________________________

prišiel p. Vyhnálik

p. Jošt, Horváth, Vyhnálik – sa prišli informovať, ako ďalej s cestou na novej ulici, kde
bývajú. Teraz je cesta nezjazdná, samé blato, treba s tým niečo urobiť.
SO – asfaltovú cestu bude možné robiť, ak sa vyriešia vlastnícke vzťahy k pozemkom.
Jošt – ak sa nemôže dať asfalt, tak nech sa dá dlažba.
SO – môže sa tam dať makadam, aspoň na tri mesiace, potom drť.
Jošt – lepšia je asfaltová drť. Tiež by sa mal doplniť rozhlas na ulicu a internetový kábel.
SO – rozhlas by sa mohol poriešiť
1. Poslanec Ing. Kukla – priniesol poslancom urbanistickú štúdiu obytnej zóny „Pod Ráblom“
(príloha č. 9). Poslanci uvedené zobrali na vedomie a zaoberať sa ňou budú na ďalšom
rokovaní.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kukla)
2. Po predchádzajúcich rokovaniach s HM a MM Služby bol na obecný úrad doručený dňa 23.
10. 2017 list (príloha č. 10), v ktorom nás oboznámili, že všetky podmienky až na jednu
(cena prenájmu) sú schopný splniť. Poslanci uvedené prerokovali s tým, že súhlasia
s realizáciou základňovej stanice mobilného operátora Slovak telekom, za podmienky, že
cena nájmu na rok bude 2.500,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018, príloha č. 11. Starosta dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 0
4. Na obecný úrad boli dňa 04. 12. 2017 doručené listy od Nemocnica s poliklinikou
Hlohovec, s. r. o. – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za rok 2017 (príloha č. 12)
a Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za rok 2018 (príloha č. 13). Poslanci OZ
uvedené zobrali na vedomie a nesúhlasili s poskytnutím finančných príspevkov na rok
2017 a 2018.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 0
5. Dňa 23. 10. 2017 bola doručená žiadosť o finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom (príloha č. 14). Poslanci po prerokovaní schválili príspevok vo
výške 50,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 0

6. Starostu obce oslovil Detský domov Trnava, Botanická 46 so žiadosťou o poskytnutie
finančného príspevku na vecný dar pre maloleté deti Krištofové, ktoré sú umiestnené
v uvedenom zariadení (príloha č. 15). Poslanci po prerokovaní schválili príspevok vo
výške 100,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 0
7. Pán Marek Teško požiadal dňa 05. 10. 2017 (príloha č. 16) OZ o odpredaj pozemku vo
výmere 151 m². Poslanci na rokovaní dňa 19. 10. 2017 (príloha č. 17) určili parc. č. 546/6
ako parcelu s osobitným zreteľom v súlade s VZN č. 2/2015 čl. 4 odst. 1 a 2, nakoľko obec
danú parcelu už niekoľko desiatok rokov nevyužíva, parcela sa nachádza v záhrade, kde
priľahlé pozemky sú vo vlastníctve kupujúceho. Následne bol dňa 20. 10. 2017 zverejnený
na Úradnej tabuli zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom (príloha č. 18). Na
základe uvedených skutočností poslanci OZ schválili na dnešnom rokovaní predaj
pozemku z dôvodu osobitného zreteľa nasledovne, 120 m² za cenu 3,--/m² a zvyšok 31 m²
za cenu 12,--/m² na základe geometrického plánu, ktorý dá vypracovať kupujúci.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 0
8. Dňa 14. 11. 2017 bola doručená na obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemkov Mgr.
Michalom Lesayom (príloha č. 18). Po oboznámení sa s uvedenou žiadosťou poslanci
odpredaj neschválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 0/z 9
Proti
-9
Zdržal sa – 0
9. Dňa 22. 08. 2017 bola doručená na obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Petrom
Úradníčkom (príloha č. 19). Poslanci OZ po prerokovaní hlasovali, kto je za odpredaj
pozemkov podľa priloženej žiadosti:
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 5/z 9
Proti
-4
Zdržal sa – 0
Na základe uvedeného sa poslanci dohodli, že odkladajú žiadosť p. Úradníčka a pozývajú
ho na ďalšie rokovanie OZ, s tým, aby oboznámil poslancov s možnosťami riešenia, ktoré
navrhuje.
Za
- 7/z 9
Proti
-0
Zdržal sa – 2 (Špano, Kukla)
10. Poslanci Obecného zastupiteľstva navrhli a schválili odmenu hlavnej kontrolórke obce
Dvorníky vo výške 250,-- €. Výpis z uznesenia je príloha č. 20.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
- 9/z 9

Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 35
K bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch
1. berie na vedomie urbanistickú štúdiu o novej obytnej zóne „Pod Ráblom“, s ktorou sa
bude zaoberať na ďalšom rokovaní.
2. súhlasí s realizáciou základňovej stanice mobilného operátora Slovak Telekom, za
podmienky, že cena nájmu na rok bude 2.500,-- €.
3. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
4. berie na vedomie žiadosť Nemocnice s poliklinikou Hlohovec s. r.o. o poskytnutie
finančného príspevku za rok 2017 a poskytnutie finančného príspevku na rok 2018
a nesúhlasí s poskytnutím finančných príspevkov na rok 2017 a 2018.
5. schvaľuje finančný príspevok vo výške 50,-- € pre Zariadenie pre seniorov Križovany
nad Dudváhom
6. schvaľuje finančný príspevok vo výške 100,-- € pre Detský domov, Botanická 46,
Trnava.
7. schvaľuje predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa pre p. Mareka Teška, bytom
Dvorníky 467. Definícia osobitného zreteľa je nasledovná: Obec danú parcelu už
niekoľko desiatok rokov nevyužíva, parcela sa nachádza v záhrade, kde priľahlé
pozemky sú vo vlastníctve kupujúceho. Uvedený predaj nehnuteľnosti s osobitným
zreteľom bol schválený dňa 14. decembra 2017 počtom hlasov 9/z 9. Jedná sa o parc.
č. 546/6 vo výmere 151 m² nasledovne, 120 m² za cenu 3,--/m² v súlade s VZN č.
2/2015 čl. 4 odst. 1 a 2 a zvyšok 31 m² za cenu 12,--/m² na základe geometrického
plánu, ktorý dá vypracovať kupujúci.
8. neschvaľuje predaj časti pozemkov parc. č. 538/1, 546/1 a 536/5 pre Mgr. Michala
Lesaya.
9. odkladá žiadosť p. Úradníčka Petra a manž. Zuzany o odpredaj pozemkov a pozýva
žiadateľa na ďalšie rokovanie OZ, s tým, aby oboznámil poslancov OZ s možnosťami
riešenia, ktoré navrhuje.
10. schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Dvorníky vo výške 250,-- €.

10. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________
p. Bučko – škola

11. Návrh uznesení__________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 21 tejto zápisnice.

12. Záver__________________________________________________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 14. 12. 2017

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: PhDr. Mário Teško
Mária Zaťková

..................................................
..................................................

