
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 04. mája 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, 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, PhDr. Stanislava Kuklová, Martina Podkopčanová, p. Jurkovič a p. Mičudík. 
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. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017. 
5. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.   
6. Informácia k príprave osláv výročia obce.  
7. Rôzne 
8. Pripomienky a návrhy poslancov 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami schválený, s tým, že prvý sa prerokuje bod 
z rôzneho, ktorý sa týka stanoviska k možnosti inštalovania technických zariadení Slovak 
telekom a. s. v k. ú. obce Dvorníky, 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 – p. Juraj Bučko 
a p. Peter Perďoch  
Za             - 6/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Bučko, Perďoch) 



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

 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Ing. Jozef Špano, p. Stanislav Miko, p. 
Mária Zaťková. 
Za             - 8/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
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. 6 
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 – p. Juraj Bučko, p. Peter Perďoch. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Jozef Špano, p. Stanislav Miko, p. Mária Zaťková.  

6.   berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.  
 

 
7. Rôzne ___ 
 
 
1. Starosta obce privítal pánov Helmuta Mičudíka – zástupca firmy HM a MM Služby a p. 
Jurkoviča – zástupca firmy Slovak Telekom. Žiadosť o stanovisko je prílohou č. 4, tejto 
zápisnice.  P. Jurkovič so Slovak Telekomu vysvetlil, že firma zvyšuje rýchlosť na prenos dát 
a obnovuje sa technológia, skvalitňujú sa služby. Všetko je projektované v rámci noriem. Tiež 
oboznámil poslancov s ďalšími  kladmi a zápormi projektu.  
Starosta obce sa vyjadril, že by podporil umiestnenie stožiara pri cintoríne, alebo pri ČOV. Pri 
alternatíve č. 1 – za MC – toto napojenie je jednoduché na optokábel Telekomu. Zároveň 
upozornil, že pri tejto možnosti bude potrebné riešiť prepadlinu zeminy.  
Ing. Špano – mal pripomienku k stĺpu Telekomu na ulici Záhumenská a k jeho vzhľadu.  
zástupca Telekomu – sa vyjadril, že tieto stĺpy sú mimo jeho kompetencie, ale môže to 
posunúť kompetentným pracovníkom Telekomu.  
starosta obce – vyzval ostatných poslancov OZ, aby vyjadrili ďalšie námety 
p. Bučko –  zaujímali ho mínusy 
Telekom – ožiarenie, žiarenie sa mení a musí sa dať na vedomie hlavnému hygienikovi SR.  
Ing. Kobora – umiestnenie pri ČOV, či by ovplyvnil chod zariadení ČOV  
Telekom – nemá to vplyv, nemal by vzniknúť problém.  
Ing. Kukla – či by bolo možné ponúknuť zlacnenie služieb internetu pre OcÚ, ZŠ s MŠ.  
Telekom – radšej by navrhoval zvýšiť cenu nájmu, ako zlacnenie internetu.  



Starosta – na kedy je plánovaní investícia. 
Telekom – cez 6 mesiacov, závisí to s legislatívnym procesom.  
Starosta – ak nie sú už ďalšie otázky poslancov OZ, poďakoval zástupcom Telekomu 
a oznámil im, že obecné zastupiteľstvo sa vyjadrí a obec zašle písomné stanovisko 
k umiestneniu stožiaru. Poslanci žiadajú prenájom na dobu určitú. Podmienka – obec uvedie 
v nájomnej zmluve, že pokiaľ sa bude chcieť na stožiar pripojiť aj iný operátor vždy obec 
musí dať stanovisko, či s tým súhlasí.  
Kontakty na p. Mičudíka a p. Jurkoviča má starosta obce.  
Poslanci uvedené berú na vedomie a na ďalšom rokovaní sa vyjadria k uvedenej záležitosti. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 10 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1.   prejednalo žiadosť HM a MM Služby, s tým, že k uvedenému sa poslanci vyjadria na    
      ďalšom rokovaní OZ.  

 
 
4. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017. 

 
 

Rozpočet predložila PhDr. Kuklová Stanislava, ktorá poslancov s plnením rozpočtu aj 
oboznámila (príloha č. 5). Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Zároveň PhDr. Kuklová oboznámila poslancov s úpravami rozpočtu k 04. 05. 2017. Starosta 
informoval, že od júla by sme chceli do súťaže prihlásiť dorast. Ponúkol nám spoluprácu 
tréner p. Brestovanský. Bude potrebné dofinancovanie asistenta učiteľa vo výške 1504,-- € 
(príloha č. 6 – žiadosť o dofinancovanie – ZŠ s MŠ). . Voda Posádka doplnenie, navýšila sa 
cena diela – požiarna nádrž a statický posudok na budovu, ktorá bude riešiť úpravu vody a AT 
stanica, dopravné značenie, záverečná správa v hydrogeologickom prieskume. Chodník na 
dlhom hone – pod chodníkom kanalizačná rúra, vpusty, 5 prechodov, vjazdy a osvetlenie. 
Zmeny rozpočtu poslanci schválili (príloha č. 7).  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 7 
k vyhodnoteniu rozpočtu za I. štvrťrok 2017 

 



OZ v Dvorníkoch: 
      1.  berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce Dvorníky za I. štvrťrok 2017      
           a rozpočtové opatrenia za 01. – 03./2017. 
      2.  schvaľuje zmeny rozpočtu k 04. 05. 2017. 
 
 
5. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 
 
 
Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 
(Príloha č. 8) poslanci OZ obdržali domov už na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva. 
Po prerokovaní schválili zmeny v Článku 5 – Výška príspevku na stravovanie nasledovne:  
1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie sa dôchodcovi určuje po predložení žiadosti 

o poskytnutie príspevku vo výške:  
 

1,20 € - dôchodcovi poberajúcemu menej alebo rovno ako 1,5 násobok životného minima. 
 
0,50 € - dôchodcovi poberajúcemu viac ako 1,5 násobok životného minima a zároveň 
menej alebo rovnako ako 2,2 násobok životného minima. 
 

2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa článku 2 na každý pracovný deň 
v mesiaci – len za odobratý obed. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty 
a nedele.  

3. Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť obecné zastupiteľstvo obce 
Dvorníky uznesením.  

 
Uvedenú zvýraznenú zmenu poslanci OZ schválili s účinnosťou od 01.06.2017. Schválené 
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice č. 9.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 8 
k VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 
OZ v Dvorníkoch: 
      1.  schvaľuje  VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre    
           dôchodcov s úpravami v článku 5, bod 1 oproti pôvodnému návrhu s účinnosťou od 01.    
           06. 2017. 

 
 
6. Informácia k príprave osláv výročia obce._____________________________________ 
 
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, o zabezpečených aktivitách k 
770. výročiu prvej písomnej zmienky obce Dvorníky a 800. výročiu prvej písomnej zmienky 
miestnej časti Posádka. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia Dni obce, v dňoch 23., 24., 25. júna 
2017. Program bol odovzdaný poslancom (príloha č. 10). Ďalej starosta informoval, že je  



zabezpečený mikrobus na prevoz občanom z miestnej časti Posádka do Dvorníkov a späť 
počas celých osláv, nafukovacie hrady, upomienkové predmety, moderátor Martin 
Chynoranský z rádia Vlna, ktorý bude moderovať akciu v Dvorníkoch v sobotu a v nedeľu. Je 
zabezpečená nepretržitá strážna služba, počas soboty a nedele v okolí kultúrneho domu 
Dvorníky a tiež zdravotná služba z Červeného krížu Trnava. Bude vytlačená kniha o histórii 
obce, ktorá sa bude dávať zdarma do každej domácnosti, kto bude chcieť ďalší kus navyše si 
ho bude môcť zakúpiť za 10,-- €. V sále KD v Dvorníkoch bude nainštalovaná výstava 
obrazov rodákov obce Dvorníky – p. Štefan Králik, p. Jozef Masarovič a PaedDr. Silvia 
Slobodová, v sále KD na Posádke bude výstava fotografií, rybárskych a poľovníckych trofejí.   
Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 9 
k bodu „Informácia k príprave osláv výročia obce“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1.   berie na vedomie informáciu starostu obce k príprave osláv výročia obce. 
 

 
7.  Rôzne___________________________________________________________________ 
 
 
2.  Pán Marek Ondroš s manželkou Veronikou doručil dňa 10. 4. 2017 na Obecný úrad 
žiadosť o odkúpenie pozemku (príloha č. 11). Jedná sa o odpredaj časti poemku s rozlohou 
cca 53 m² na parcele č. 535/1, ktorá je vo vlastníctve obce Dvorníky. Obecné zastupiteľstvo 
uvedenú žiadosť prerokovalo a rozhodlo, že s uvedeným sa bude zaoberať na ďalšom 
rokovaní.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 
3. Starosta obce informoval poslancov, že obec by chcela podať projekt na Modernizáciu 
odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky, k tomuto je potrebné doložiť doklad o zabezpečení 
spolufinancovania projektu obcou a ďalšie doklady podľa pokynov f. Prounion (príloha č. 12). 
Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie ŽoNFP za účelom 
realizácie projektu, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 



Zdržal sa     - 0 
 
 
8. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 
 

p. Bučko – pripomenul, že je potrebné vyčistiť rýnu pri bytovke č. 778 a zároveň sa 
informoval, či sa plánujú v obci stavať nové byty alebo bytovky?  
Na základe uvedenej pripomienky sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na tom, že 
doporučujú starostovi obce, aby začal s prípravou výstavby nájomných bytov v obci 
Dvorníky. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 
Poslanci OZ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest prerokovalo plat starostu obce (príloha č. 13). 
Podľa § 4 odst. 2.) citovaného zákona s účinnosťou od 1. 1. 2017 OZ schválilo zvýšenie 
minimálneho platu starostu o 43,96 ٪. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8/z 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 10 
k bodu „Rôzne” 

 
OZ v Dvorníkoch 
      2.  prerokovalo žiadosť p. Ondroša Mareka s manželkou Veronikou Ondrošovou    
           o odpredaj časti pozemku parc. č. 535/1 o výmere 53 m² s tým, že so žiadosťou sa bude    
           OZ zaoberať na ďalšom rokovaní.  
      3.  schvaľuje  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební 
na ZŠ s materskou školou Dvorníky“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 
programom rozvoja obce; 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

4.   doporučuje starostovi obce, aby začal s prípravou výstavby nájomných bytov v obci    
      Dvorníky. 

      5.   berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 7 zo dňa 10. mája 2016 bol plat starostu  
            doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 45 ods. 2 zákona č.     
            253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí    
            a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 40,08 %, pričom – na   



            základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – starostovi od 1. 1. 2017 patrí plat vypočítaný   
            z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým    
            úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.  

6.  schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona od 1. 1. 2017 zvýšenie minimálneho     
            platu starostu o 43,96 %. 
 
 
9. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.  

 
 

10. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za 
účasť a rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 04. 05. 2017 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Ľuboš Gubáň 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Juraj Bučko          .................................................. 
                                         
                                       Peter Perďoch      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


