Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 19. 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 8 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: 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, 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. Obhliadka pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky, o ktoré požiadali občania za
účelom odkúpenia.
5. Pripomienky a návrhy poslancov
6. Projekt Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality
7. Návrh uznesenia
8. 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 - Ing. Jozef Špano,
p. Stanislav Miko.
Za
- 8/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 – Ing. Jozef Kobora, p. Patrik Kopečný,
p. Peter Perďoch.
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. 26
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. Jozef Špano, p. Stanislav Miko
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. Jozef Kobora, p. Patrik Kopečný, p. Peter
Perďoch
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Obhliadka pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky, o ktoré požiadali občania za
účelom odkúpenia.___

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pred rokovaním vykonali obhliadku
pozemkov, ktorých sa týkajú žiadosti, aby sa vedeli vyjadriť.
1. Žiadosti o odkúpenie pozemkov na záhumenskej ulici - p. Marek Ondroš s manž.
Veronikou (príloha č. 4), p. Vlasta Tóthová a p. Miroslav Bohovič (príloha č. 5), p.
Ľubomír Németh a manž. Dagmar (príloha č. 6), p. Marek Blaško (príloha č. 7).
Starosta obce po prerokovaní žiadostí vyzval poslancov aby hlasovali či nesúhlasia
s odpredajom časti pozemkov z prac. č. 535/1.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 7/zo 8
Proti
- 1 (Miko)
Zdržal sa - 0
2. Žiadosť o predaj pozemku pre p. Mareka Teška (príloha č. 8).
Poslanci prejednali uvedenú žiadosť o odkúpenie parc. č. 546/6 – ostatná plocha vo výmere
151 m², ktorá vznikla odčlenením z parcely 546/5 a určilo uvedenú parcelu ako parcelu
s osobitným zreteľom v súlade s VZN č. 2/2015 čl. 4 odst. 1 a 2, nakoľko parcela susedí
s parcelami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/zo 8

Proti - 0
Zdržal sa - 0
3. Žiadosť o odpredaj pozemku pre p. Petra Úradníčka a manž. Zuzanu (príloha č. 9)
Poslanci OZ prejednali žiadosť o odkúpeni pozemkov parc. č. 238, 239, 240, 241 a dohodli
sa, že navrhujú zámenu pozemkov.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/zo 8
Proti - 0
Uznesenie č. 27
k predaju pozemkov
OZ v Dvorníkoch:
1. nesúhlasí s odpredajom časti pozemkov z parc. č. 535/1 pre p. Mareka Ondroša
s manž. Veronikou, p. Vlastu Tóthovú, p. Miroslava Bohoviča, p. Ľubomíra Németha
s manž. Dagmar a p. Mareka Blaška.
2. prejednalo žiadosť p. Mareka Teška o odkúpenie parc. č. 546/6. Obecné
zastupiteľstvo uvedenú parcelu určilo ako parcelu s osobitným zreteľom v súlade
s VZN č. 2/2015 čl. 4 odst. 1 a 2, nakoľko parcela susedí s parcelami, ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa.
3. prerokovalo žiadosť p. Petra Úradníčka a manž. Zuzany o odkúpenie pozemkov parc.
č. 238, 239, 240, 241 a navrhuje zámenu pozemkov.

6. Projekt Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality_________________________

Starosta obce oboznámil poslancov, že obec dostala ponuku na zapojenie sa do projektu:
Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality (príloha č. 10). Plánujeme vytvoriť náučný
chodník na Posádke v smere na Szolgagyór a na Borody. K uvedenému je potrebné schváliť
partnerstvo obce na projekte, s tým, že realizácia projektu je podmienená získaním dotácie
z Environmentálneho fondu. Podielový rozpočet obce je 8.000,-- €, spolufinancovanie obcou
400,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/zo 8
Proti - 0
Uznesenie č. 28
k projektu Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje partnerstvo obce na projekte Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality,
ktorého nositeľom je Ekologické a inovačné centrum o. z. Realizácia projektu je
podmienená získaním dotácie z Environmentálneho fondu. Podielový rozpočet obce
na tomto projekte je 8.000,-- €. Výška celkového spolufinancovania projektu obcou je
400,-- €.

7. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________

Ing. Kukla – upozorniť majiteľa ubytovne, aby sa riešil problém so smetím.
Starosta obce – uskutočňuje sa prerábka zdravotného strediska vlastnými zamestnancami, od
novembra by mohla ordinovať MUDr. Šubertová.
Starosta obce – plánuje sa oplotenie zberného dvora betónovým plotom.

8. Návrh uznesení__________________________________________________________

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.

10. Záver__________________________________________________________________

Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.

V Dvorníkoch dňa 19. 10. 2017

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Špano
Stanislav Miko

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

