
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 24. 05. 2018 
 

 
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, Martina Podkopčanová. 
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. Stanovisko Okresnej prokuratúry k VZN obce Dvorníky č. 4/2007 zo dňa 13. 12. 2007 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 
5. Informácia o stretnutí rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Dvorníky s vedením ZŠ 

s MŠ a zriaďovateľom.   
6. Informácia o investičných akciách v obci. 
7. Informácia vo veci prerokovania náležitostí pripravovaného konania o jednoduchých 

pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky. 
8. Rôzne 
9. Pripomienky a návrhy poslancov 
10. Návrh uznesenia 
11. Záver 

 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami 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 – p. Mária Zaťková, 
PhDr. Mário Teško. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 7/z 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Teško) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
    a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  

 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Juraj Bučko, Ing. Andrej Kukla, Ing. 
Jozef Špano. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8/z 8 
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.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8/z 8 
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 Martinu Podkopčanovú  vyhotovením zápisnice.  
4. určuje overovateľov zápisnice – p. M. Zaťková, PhDr. M. Teško. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – p. J. Bučko, Ing. A. Kukla, Ing. J. Špano. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
 

4. Stanovisko Okresnej prokuratúry k VZN obce Dvorníky  
    č. 4/2007 zo dňa 13. 12. 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 
 
 
Starosta obce informoval poslancov, že Okresná prokuratúra Trnava vykonala previerku 
zachovávania zákonnosti so zameraním na stav zákonnosti v postupe obce ako orgánu 
ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov a preskúmala VZN obce Dvorníky č. 4/2007 zo dňa 13. 12. 
2007 o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  Zo 



strany prokurátora bol podaný protest prokuratúra, v ktorom navrhuje pre nezákonnosť zrušiť 
celé nariadenie a prijať nariadenie, ktoré bude v súlade so zákonom (príloha č. 4). Poslanci 
Obecného zastupiteľstva uvedené prerokovali. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Z toho dôvodu starosta obce navrhol zrušiť VZN obce Dvorníky č. 4/2007 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Poslanci tento návrh schválili 
a uvedené VZN bolo zrušené nasledovným hlasovaním.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 

 
                                                    Uznesenie č. 7 

k bodu „Stanovisko Okresnej prokuratúry k VZN obce Dvorníky č. 4/2007 zo 
dňa 13. 12. 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Dvorníky č. 4/2007 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktoré bolo schválené 
Obecným zastupiteľstvom obce Dvorníky dňa 13.12.2007 a ktoré nadobudlo účinnosť 
dňa 1. 1. 2008. 

2. ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 4/2007 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia. 

 
 
5. Informácia o stretnutí rodičov detí,  
     ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Dvorníky s vedením ZŠ s MŠ a zriaďovateľom.   

 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 16. 4. 2018 bol na obecný úrad doručený list 
– sťažnosť na chod a riadenie Základnej školy s materskou školou v Dvorníkoch, ktorý tvorí 
prílohu č. 5 tejto zápisnice. Na základe uvedeného starosta obce zvolal dňa 2. 5. 2018 osobné 
stretnutie podpísaných  rodičov a riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorníky. Starosta obce informoval 
poslancov, čo sa prerokovalo na uvedenom stretnutí, prečítal zápisnicu (príloha č. 6), ktorá 
obsahuje stanoviská k vytýkaným nedostatkom a návrh na ich riešenie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 8 
k bodu „Informácia o stretnutí rodi čov detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Dvorníky 

s vedením ZŠ s MŠ a zriaďovateľom“.  
 



OZ v Dvorníkoch: 
1. berie na vedomie  informáciu o stretnutí rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ 

Dvorníky s vedením ZŠ s MŠ a zriaďovateľom. 
 
 
6. Informácia o investičných akciách v obci. 
 
 
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných investičných akciách v našej obci. Na 
realizáciu stavby Chodník pri ceste III. triedy bol vo výberovom konaní vyhodnotený 
výherca, ktorý by mal v najbližších dňoch priniesť zmluvu na podpis. Na investičnú akciu 
Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka sa môžu do 28. 5. 2018 podávať prihlášky. Ďalej 
sa plánuje v obci podať projekt na Zberný dvor pri čističke odpadových vôd. Zároveň starosta 
informoval poslancov, že pravdepodobne projekt na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice bude 
úspešný.  
Ing. Kobora – sa informoval, či bola podpísaná zmluva so Slovak telekomom.  
Starosta obce – informoval, že zatiaľ nie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 9 
k bodu „Informácia o investičných akciách v obci“. 

 
OZ v Dvorníkoch: 
      1.   berie na vedomie správu o investičných akciách v obci.  

 
 

7. Informácia vo veci prerokovania náležitostí 
    pripravovaného konania o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky. 
 
 
Z dôvodu uskutočňovania Jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky, lokalita 
Pod Ráblom, starosta obce informoval, že je potrebné schváliť člena prípravného výboru 
a člena predstavenstva. Po prerokovaní poslanci navrhli, aby v tomto konaní bol členom 
prípravného výboru a členom predstavenstva Mgr. Ľuboš Gubáň.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 

 
 

Uznesenie č. 10 
k bodu „Informácia vo veci prerokovania náležitostí pripravovaného konania 

o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky“. 
 

OZ v Dvorníkoch:  



1.   schvaľuje člena prípravného výboru a člena predstavensta Mgr. Ľuboša Gubáňa   
      v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky v lokalite „Pod    
      Ráblom“. 

 
 
8. Rôzne_________________________________________________________________ 
 
 
Dňa 14. 5. 2018 bola na obecný úrad Dvorníky doručená žiadosť o prenájom časti pozemku 
na našom miestnom cintoríne za účelom umiestnenia samoobslužného pultu na predaj 
sviečok. Poslanci uvedenú žiadosť – príloha č. 7 prerokovali a následne uskutočnili 
hlasovanie: 
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Poslanec Miko sa informoval, čo by sa dalo urobiť s topoľmi, ktoré sa nachádzajú pri novom 
futbalovom ihrisku. Poslanci uvedenú záležitosť prerokovali a doporučili starostovi obce, aby 
začal riešiť výrub topoľov pri futbalovom ihrisku.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za              - 8/z 8 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

Uznesenie č. 11 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  
      1.   súhlasí s umiestnením pultu na predaj sviečok na miestnych cintorínoch na základe   
            žiadosti spoločnosti DARAPOL, s. r. o., Janka Kráľa 2591, Čadca. 

1. doporučuje starostovi obce, aby začal riešiť výrub topoľov pri futbalovom ihrisku.  
 
 
9. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________ 

 
 
Ing. Kobora – sa informoval, ako sa uskutočňuje zber šatstva. Starosta odpovedal, že zberovú 
spoločnosť informuje, že je potrebné kontajnery vyprázdniť. Uvažujeme o tom, aby sa 
z centra obce kontajnery premiestnili niekam inam.  
Ing. Špano – sa informoval, či je možné dávať na internetovú stránku obce smútočné oznamy 
a tiež aj ostatné oznamy z miestneho rozhlasu. Zároveň pripomenul, že by bolo dobré dať na 
stránku zvozový kalendár odpadu v našej obce. Starosta informoval, že pripomienky 
preveríme a zjednáme nápravu.  
p. Perďoch – informoval, že z novej ulice sa stáva parkovisko. Treba vyhlásiť, že na všetkých 
uliciach sa nemá na miestnych komunikáciách parkovať. 
 
 
10. Návrh uznesení__________________________________________________________ 
 



 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  

 
 

11. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za 
účasť a rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 24. 05. 2018 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Ľuboš Gubáň 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Mária Zaťková             .................................................. 
                                         
                                       PhDr. Mário Teško      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


