Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 28. februára 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 8 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Patrik Kopečný, Mgr. Ľuboš Kobora, Ing. Jozef Kobora,
Mária Zaťková, Mgr. Mário Teško, Ing. Jozef Špano, Stanislav Miko (prezenčná listina –
príloha č.1).
Ďalej boli prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Daniela Sklenárová – hlavný
kontrolór, PhDr. Stanislava Kuklová, Hedviga Kadlecová, Martina Podkopčanová, Iveta
Polievková.
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. VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec
Dvorníky.
5. Spáva riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu.
6. Informácia k príprave 770. výročia obce.
7. Rôzne
8. Pripomienky a návrhy poslancov
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený, s tým, že boli vymenené
body č. 4 a č. 5 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 – Ing. Jozef Špano,
Ing. Jozef Kobora
Za
- 6/z 9

Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Špano, Kobora)

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

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Stanislav Miko, p. Mária Zaťková,
Mgr. Ľuboš Kobora.
Za
- 5/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Ľ. Kobora, Miko, Zaťková)
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. 1
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ
OZ v Dvorníkoch:
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
2. schvaľuje program rokovania.
3. poveruje M. Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
4. určuje overovateľov zápisnice – Ing. Jozef Špano, Ing. Jozef Kobora.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – p. Stanislav Miko, p. Mária Zaťková, Mgr. Ľuboš
Kobora.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu. ___

Starosta obce privítal pani riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Ivanu Hruškovú a pani zástupkyňu pre
MŠ PaedDr. Janu Lenghartovú, ktoré oboznámili poslancov s výchovno-vyučovacím
procesom v základnej a v materskej škole v Dvorníkoch. Prvú správu predniesla Mgr.
Hrušková (príloha č. 4)
Mgr. Kobora – v poobedňajších hodinách by sa mali uskutočňovať voľnočasové krúžky,
Ing. Kobora – deťom je treba venovať sa individuálne, rodičov navštevovať doma.
Deň zeme – uskutočniť spoločne v spolupráci s obcou v sobotu.
Ako zachrániť školu, aby sme prilákali deti, nie aby deti stále odchádzali?
PhDr. Teško – bolo by dobré iniciovať stretnutie s pedagogickými pracovníkmi po skupinách.
odišiel Bučko
Následne predniesla svoju správu PaedDr. Jana Lenghartová (príloha č. 5).
odišiel Teško

Hlasovanie:
Prítomní – 6/z 9
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 2
k správe riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu v ZŠ
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu
v ZŠ.
2. berie na vedomie správu zástupkyne pre MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu
v MŠ.

5. VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obce
Dvorníky____

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Návrh VZN č. 1/2017 , ktorým
sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obce Dvorníky (príloha č. 6).
ktorý poslancom OZ vysvetlila a poslanci následne VZN schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 3
k VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej
zriaďovateľom je obec Dvorníky
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej
zriaďovateľom je obec Dvorníky.

6. Informácia k príprave 770. výročia obce.______________________________________

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v roku 2017 má naša obec
770. výročie a miestna časť Posádka 800. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnia Dni obce, v dňoch 23., 24., 25. júna 2017. Z poslancov obecného
zastupiteľstva bol utvorený organizačný výbor v zložení: Ing. Jozef Kobora, PhDr. Mário
Teško, Mgr. Ľuboš Kobora, Stanislav Miko a Daniela Sklenárová.

Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Tiež poslanci obecného zastupiteľstva schválili navýšenie rozpočtu vo výdavkoch obce na
vyhotovenie publikácie o obce o 500,-- € (schválený rozpočet 5000,-- €, predpokladané
plnenie 5500,-- €).
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 4
k bodu „Informácie k príprave 770. výročia obce“
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie informáciu starostu obce k príprave 770. výročia obce.
2. schvaľuje navýšenie rozpočtu vo výdavkoch obce na vyhotovenie publikácie o obce
o 500,-- € (schválený rozpočet 5000,-- €, predpokladané plnenie 5500,-- €).

7. Rôzne___________________________________________________________________

1. Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovanom VZN Obce Dvorníky č. 2/2017
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (príloha č. 7). Poslanci
obdržali návrh VZN domov a na budúcom rokovaní OZ sa o ňom bude rokovať, uvedené
zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
2. Poslanec OZ Ing. Jozef Kobra pripravil návrh Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2017 –
príloha č. 8. Poslanci pripravený návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. HM a MM Služby doručili dňa 4. 11. 2016 na obecný úrad v Dvorníkoch žiadosť
o stanovisko k možnosti inštalovania technických zariadení Slovak telekom a. s. v katastri
obce Dvorníky (príloha č. 9). Poslanci prejednali žiadosť HM a MM Služby za investora
Slovak telekom, s tým, že na ďalšie rokovanie OZ bude pozvaný zástupca žiadateľa, ktorého
žiadame bližšie špecifikovať technické parametre stožiara.
Hlasovanie:

Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
4. Dňa 27. 02. 2017 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Romana Voržáčka, ktorý chce
založiť detské rybárske združenie v obci Dvorníky. Zároveň žiada o podporu pri vyčistení
nádrže od nánosov blata a úpravy okolia zemným strojom (príloha č. 10). Poslanci uvedené
prejednali a schválili založenie detského rybárskeho združenia v obci Dvorníky a tiež podporu
vyčistenia nádrže a okolia.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
5. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že p. Božena Moravcová a p.
Jaroslav Moravec chcú odkúpiť pozemok prac. č. 535/20 vo výmere 149 m² a parc. č. 535/21
vo výmere 27 m². Poslanci OZ schválili predaj uvedených pozemkov nasledovne: 120 m² za
cenu 3,-- €/m² a 56 m² za cenu 7,65 €/m².
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
6. Zároveň starosta obce informoval poslancov, že je potrebné, aby obec Dvorníky odkúpila
od p. Jaroslava Moravca a p. Boženy Moravcovej pozemok parc. č. 459/3 vo výmere 6m² za
cenu 3,--€/m². Dal o uvedenom hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
7. Dňa 20. 02. 2017 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Heleny Szöcsovej
o vysporiadanie nehnuteľnosti formou uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájom pozemkov,
ktorých je vlastníčkou (príloha č. 12). Starosta obce vysvetlil poslancom, že sa jedná
o pozemky na starom ihrisku. Po prerokovaní žiadosti poslanci rozhodli, aby so žiadateľkou
na danú tému rokoval starosta obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
8. Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere f. IKEA, ktorá ponúka možnosť
vysadenia rýchlorastúcich drevín na výrobu drevotriesky v k. ú. obce Dvorníky. Uvedené
poslanci zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
9. Dňa 01. 02. 2017 Ingrid Bojnanská v zastúpení dcéry Michaely Kóšovej doručila na obecný
úrad žiadosť o finančný príspevok pre menovanú, z dôvodu operácie v Kladne a následný
rehabilitačný pobyt v zariadení RENONA, s. r. o. Šúrovce (príloha č. 13). Poslanci uvedené
prerokovali a schválili príspevok pre Michaelu Kóšovú na rehabilitačný pobyt v uvedenom
zariadení vo výške 300,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
10. Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť zriadenia chemicko-biologickej
a fyzikálno-technickej učebne v Základnej škole s MŠ Dvorníky. Poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasia aby obec podporila projekt zriadenia chemicko-biologickej
a fyzikálno-technickej učebne v Základnej škole s MŠ Dvorníky a súhlasí, aby starosta obce
podpísal zmluvu s f. Prounion, úprava rozpočtu všeobecné služby súvisiace s projektom =
bežný rozpočet 4000,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
11. PhDr. Kuklová pripravila rozpočtové opatrenia obce – príjmové a výdavkové položky
k 12/2016 a 2/2017. Poslanci uvedené schválili nasledovne (príloha č. 14):
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
12. Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva schválili navýšenie rozpočtu v príjmoch obce
o 4800,-- € na položke – výnos dane z príjmov (príloha č. 15).
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/zo 6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
13. Správa kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti je prílohou č. 16 tejto zápisnice.
Uvedenú informáciu poslanci zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
- 6/ zo 6
Proti
-0

Zdržal sa

-0
Uznesenie č. 5
k bodu „Rôzne”

OZ v Dvorníkoch
1. berie na vedomie návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov o ktorom sa bude rokovať na ďalšom zasadnutí OZ.
2. berie na vedomie harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017.
3. prejednalo žiadosť HM a MM Služby. Na ďalšie rokovanie OZ bude pozvaný
zástupca žiadateľa, ktorého žiadame bližšie špecifikovať technické parametre stožiara.
4. schvaľuje založenie detského rybárskeho združenia v obci Dvorníky a podporí
vyčistenie nádrže a okolia.
5. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 535/20 vo výmere 149 m² a parc. č. 535/21 vo
výmere 27 m² pre p. Boženu Moravcovú a p. Jaroslava Moravca nasledovne: 120 m²
za cenu 3,-- €/m² a 56 m² za cenu 7,65 €/m², úprava rozpočtu – príjem z predaja
pozemkov 788,40 €.
6. schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 459/3 vo výmere 6 m² za cenu 3,-- €/m² od p.
Boženy Moravcovej a p. Jaroslava Moravca, úprava kapitálového rozpočtu = kúpa
pozemku 18,-- €.
7. prerokovalo žiadosť p. H. Szöcsovej. Starosta obce bude so žiadateľkou na danú tému
rokovať.
8. berie na vedomie informáciu f. IKEA o možnosti vysadenia rýchlorastúcich drevín na
výrobu drevotriesky v k. ú. obce Dvorníky.
9. schvaľuje príspevok vo výške 300,-- € pre Michaelu Kóšovú na rehabilitačný pobyt
v zariadení RENONA, s. r. o. Šúrovce.
10. súhlasí aby obec podporila projekt zriadenia chemicko-biologickej a fyzikálnotechnickej učebne v Základnej škole s MŠ Dvorníky a súhlasí, aby starosta obce
podpísal zmluvu s f. Prounion, úprava rozpočtu všeobecné služby súvisiace
s projektom = bežný rozpočet 4000,-- €.
11. berie na vedomie rozpočtové opatrenia k 12/2016 a 2/2017.
12. schvaľuje navýšenie rozpočtu v príjmoch obce o 4800,-- € na položke – výnos dane
z príjmov.
13. berie na vedomie správu kontrolórky obce.

8. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________
///

9. Návrh uznesení________________________________________________________

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice.

10. Záver__________________________________________________________________

Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 28. 02. 2017
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Špano
Ing. Jozef Kobora

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

