
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 30. 08. 2018 
 
 

Uznesenie č. 17 
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. J. Špano, Ing. J. Kobora. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. A. Kukla, PhDr. M. Teško, p. S. Miko. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
 

                                                    Uznesenie č. 18 
k bodu „Informácia o investičných akciách –  

chodník pri ceste III. triedy, vodovod Posádka.“ 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie správu starostu obce o investičných akciách v obci Dvorníky.  
 

 
Uznesenie č. 19 

k bodu „Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie správu o obstaraní „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny 
a doplnky č. 2“.  

2. berie na vedomie Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej 
politiky  zn.  OU-TT-OVBP1-2018/021743/Há  zo  dňa  19.  06.  2018  k  návrhu 
„Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.  

3. schvaľuje „Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ 
4. schvaľuje rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach 

uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny 
a doplnky č. 2“.  

5. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. 

6. odporúča starostovi obce Dvorníky zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného 
plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“, a jeho uloženie na Okresnom úrade 
Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom obecnom úrade Hlohovec 
a na Obecnom úrade v Dvorníkoch a zaslať registračný list o obsahu územného plánu 
spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.  

7. odporúča starostovi obce vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce 
Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich 
v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  



 Uznesenie č. 20 
k bodu „Návrh na úpravu rozpočtu“.  

 
OZ v Dvorníkoch: 
      1.   schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na príjmovú položku    
            vo výške 300.000,-- €.  

2.   schvaľuje úpravu rozpočtu vo výške 14.500,-- € na položke 51 Miestne komunikácie. 
 

 
Uznesenie č. 21 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie vzniknutú situáciu p. Cigáňovej a doporučuje starostovi obce, aby 
preveril možnosti vysporiadania pozemku parc. č. 2617/3 v k. ú. Dvorníky. 

2. prejednalo žiadosť p. Kľačovej s tým, že prevod majetku a bude riešený na ďalšom 
rokovaní Obecného zastupiteľstva, z toho dôvodu, že na dnešnom rokovaní nebol 
dostatočný počet poslancov.  

3. deleguje členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Dvorníky 
nasledovne:  Mgr. Stanislava Lieskovského nahrádza PhDr. Mgr. Róbertom 
Ťapušíkom, PhDr. Stanislavu Kuklovú nahrádza Stanislavom Mikom. 
 

 
 
 
V Dvorníkoch, dňa 30. 08. 2018 
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Ľuboš Gubáň 
                                                                                               starosta obce 
 
 
 


