
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 05. októbra 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, Bc. 
Mário Teško, 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, Hedviga Kadlecová, Mgr. Ivana 
Hrušková, Ľubomír Očenáš, Patrik Očenáš, Vlasta Tóthová.  
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.    Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.  
      5.    Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky   
             2015, 2016, 2017.  
      6.    Rôzne 
      7.    Pripomienky a návrhy poslancov 
      8.    Návrh uznesenia 
      9.    Záver 
Program dnešného rokovania OZ  bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 7/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 Kobora, 
Ing. Andrej Kukla. 
Za             - 7/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 



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

 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Patrik Kopečný, PhDr. Mário Teško, 
p. Juraj Bučko. 
Za             - 7/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             - 7/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 22 
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 – Ing. Kobora, Ing. Kukla. 

      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – p. Kopečný, PhDr. Teško, p. Bučko. 
      6.   berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
 

4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.___               
 
 
Starosta obce privítal pani riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Ivanu Hruškovú, ktorá oboznámila 
poslancov s výchovno-vyučovacím procesom v základnej škole s materskou školou 
v Dvorníkoch. Správa riaditeľky tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
PhDr. Teško – ako sa využíva ihrisko pri ZŠ?  
p. riaditeľka – niekedy ho využívajú aj cudzí, potom bolo veľa odpadkov, tiež sa zapožičiava 
aj telocvičňa.  
p. Bučko – v ktorej triede je málo svetla?  
p. riaditeľka – trieda, ktorá je hneď v pravo pri vchode do budovy.  
Ing. Kobora – aké krúžky boli zriadené v novom školskom roku?  
p. riaditeľka – tanečný, divadelný, prírodovedné zaujímavosti, poznávame Slovensko, 
šikovníček, športový, strelecký, malý umelec. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za         - 7/zo 7 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 

 
 

Uznesenie č. 23 
„Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe 



v šk. r. 2017/2018“ 
 

OZ v Dvorníkoch: 
1.   berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe    
      v šk. r. 2017/2018. 

 
 
5. Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky    
    2015, 2016, 2017.__                                                                                                            __ 

 
 

V školskej jedálni na podnet zriaďovateľa uskutočnil hlavný kontrolór obce Dvorníky 
kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 
a účinnosti pri hospodárení s majetkom obce v správe školskej jedálne za roky 2015, 2016 
a do 30. 07. 2017. Kompletná spáva tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
Prítomní: 7/z 9 
Za         - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 
Uznesenie č. 24 

 „Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ  
za roky 2015, 2016, 2017.“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 
      1.   berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k následnej finančnej kontrole  
            v jedálni ZŠ s MŠ za roky 2015, 2016, 2017. 
 
 
6. Rôzne___________________________________________________________________ 
 
 
1. Občania obce Marek Ondroš s manželkou Veronikou (príloha č. 6), Vlasta Tóthová, 
Miroslav Bohovič (príloha č. 7), Ľubomír Németh a manželkou Dagmar (príloha č. 8) doručili 
na obecný úrad žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, poslanci berú na vedomie uvedené 
žiadosti, s tým, že sa nimi budú zaoberať na ďalšom rokovaní po výjazdovom zasadnutí. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
2. P. Marek Teško, doručil na obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 546/6 
(príloha č. 9), poslanci žiadosť zobrali na vedomie, s tým že sa ňou budú zaoberať na ďalšom 
rokovaní.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 



3. P. Peter Úradníček a manž. Zuzana, doručili na obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemku 
parc. č. 238, 239, 240, 241 (príloha č. 10), poslanci žiadosť zobrali na vedomie, s tým že sa 
ňou budú zaoberať na ďalšom rokovaní.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
4. p. Mária Pupáková doručila dňa 21. 09. 2017 na obecný úrad žiadosť o odstránenie stromu 
na miestnom cintoríne, z toho dôvodu, že na hrob jej manžela padajú listy a plody (príloha č. 
11). Poslanci žiadosť prerokovali, s tým, že s výrubom stromu gaštana na miestnom cintoríne 
nesúhlasia a doporučujú výsadbu novej zelene na miestnom cintoríne.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
5. Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Ľubomír Očenáš a p. Patrik Očenáš, 
z dôvodu žiadosti prekládky kábla, ktorý vedie cez pozemok parc. č. 312/3. Poslanci sa 
uvedeným problémom zaoberali, s tým že sa bude riešiť do konca roka 2017. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7/zo 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

Uznesenie č. 25 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

 1.    berie na vedomie   žiadosti   o odkúpenie    pozemkov    (p.   Ondroš  Marek  s manž.    
        Veronikou,   p. Tóthová   Vlasta,   p. Bohovič  Miroslav, p. Németh  Ľubomír s manž.    
        Dagmar), s tým, že sa nimi bude Obecné zastupiteľstvo zaoberať  na ďalšom rokovaní    
        po výjazdovom zasadnutí.  
 

2. berie na vedomie žiadosť p. Mareka Tešku o odkúpenie pozemku parc. č. 546/6, 
s tým, že s uvedenou žiadosťou sa bude Obecné zastupiteľstvo zaoberať na ďalšom 
rokovaní.  

 
3. berie na vedomie žiadosť p. Úradníčka Petra a manž. Zuzany o odkúpenie pozemkov 

parc. č. 238, 239, 240, 241, s tým, že s uvedenou žiadosťou sa bude Obecné 
zastupiteľstvo zaoberať na ďalšom rokovaní. 

 
4. prerokovalo žiadosť p. Pupákovej Márii. Nesúhlasí s výrubom stromu gaštana na 

miestnom cintoríne. Doporučuje výsadbu novej zelene na miestnom cintoríne.  
 
5. sa zaoberalo problémom prekládky kábla, ktorý vedie cez pozemok parc. č. 312/3, 

uvedené sa bude riešiť do konca roka 2017. 
 



8. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________ 
 
 

Na Varhíd je treba dať dva retardéry.  
Starosta obce – je potrebné naprojektovať generel dopravy v obci a dať ho schváliť na 
dopravný inšpektorát.  
PhDr. Teško – sa informoval, aký je rozpočet na chodník?  
Starosta obce – na budúci rok sa bude musieť na financovanie týchto prác zobrať úver.  
 
 
9. Návrh uznesení__________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.  
 

 
10. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za 
účasť a rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 05. 10. 2017 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Ľuboš Gubáň 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kobora          .................................................. 
                                         
                                       Ing. Andrej Kukla          .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


