Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 28. 06. 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 7 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Patrik Kopečný, Ing. Jozef Kobora, Mária Zaťková, Peter Perďoch,
PhDr. Mário Teško, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina – príloha č. 1).
Ďalej boli prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Daniela Sklenárová – hlavný
kontrolór, Martina Podkopčanová, Elena Moderdorfská.
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. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora a stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017.
5. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného
plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
7. Rôzne
8. Pripomienky a návrhy poslancov
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami 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 – p. Stanislav Miko,
p. Patrik Kopečný.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9

Za
- 7/z 7
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. Andrej Kukla, PhDr. Mário
Teško, Peter Perďoch.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
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: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 12
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ
OZ v Dvorníkoch:
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
1. schvaľuje program rokovania.
2. poveruje Martinu Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
3. určuje overovateľov zápisnice – p. S. Miko, p. P. Kopečný.
4. schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. A. Kukla, PhDr. M. Teško, p. P. Perďoch.
5. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora
a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017._____________

Pani Moderdorfská Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtového hospodárenie za rok 2017,
ktoré si poslanci mali možnosť preštudovať doma (príloha č. 4). Kontrolórka obce p. Daniela
Sklenárová prečítala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017, toto stanovisko
tvorí prílohu zápisnice č. 5.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Dvorníky za rok 2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0

Zdržal sa - 0
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Dvorníky z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017 (príloha č. 6).
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
- Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Dvorníky z auditu konsolidovaej účtovnej
závierky k 31. 12. 2017 (príloha č. 7).
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Starosta obce dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Dvorníky
za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad:
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Ďalej dal starosta hlasovať, kto je za schválenie Konsolidovanej výročnej správy Obce
Dvorníky za rok 2017 (príloha č. 8):
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 13
k bodu „Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora
a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017“
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce
Dvorníky za rok 2017.
2. berie a vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo Obce Dvorníky z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017.
3. berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Dvorníky z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2017.
4. schvaľuje záverečný účet Obce Dvorníky za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
5. schvaľuje konsolidovanú výročnú správu Obce Dvorníky za rok 2017.

5. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 13. 6. 2018 bol na úradných tabuliach
vyvesený návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“, tento návrh tvorí prílohu
zápisnice č. 9.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 6/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Ing. Kukla)
Uznesenie č. 14
k bodu „Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“.

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2018, ktorý tvorí prílohu č. 10. Starosta dal hlasovať, kto je za
uvedený návrh:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 15
k bodu „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018“.
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

7. Rôzne_________________________________________________________________

P. Moderdorfská oboznámila poslancov s Rozpočtovými opatreniami v príjmových
a výdavkových položkách k dátumu úprav: 30. 06. 2018, na základe prílohy č. 11.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
-7
Proti
-0

Zdržal sa - 0
Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení
neskorších predpisov podľa § 166 odst. 3 určí obecné zastupiteľstvo volebné obvody a počet
poslancov v nich. Starosta predložil návrh, že na volebné obdobie 2019 – 2022 bude v našej
obci utvorený jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/ zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Starosta informoval poslancov, že je potrebné určiť úväzok starostu na ďalšie volebné
obdobie. Starosta dal hlasovať, kto je za to, že OZ určuje vo volebnom období 2019 až 2022,
že starosta bude vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Prítomní: 7/z 9
Za:
7/zo 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Magdaléna Kľačová (príloha č. 12) doručila na obecný úrad žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku s tým, že so žiadosťou sa bude po oboznámení zaoberať na ďalšom rokovaní
Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledku výberového konania
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Dvorníky. Zároveň
starosta informoval, že na Obecný úrad bola doručená sťažnosť Mgr. Ivany Hruškovej na
postup pri výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou
školou a námietky voči zloženiu výberovej komisie (príloha č. 13). Poslanci uvedené zobrali
na vedomie:
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 16
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje rozpočtové opatrenia 2018 - príjmové položky úprava vo výške 10.093,11 €
a výdavkové položky úprava vo výške 36.872,97 €.
1. určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch bude mať na nové volebné obdobie
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec Dvorníky.
2. určuje, že vo volebnom období 2019 – 2022 bude starosta obce Dvorníky vykonávať
funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
3. prejednalo žiadosť Magdalény Kľačovej o odkúpenie pozemku s tým, že so
žiadosťou sa bude po oboznámení zaoberať na ďalšom rokovaní Obecného
zastupiteľstva.

4. berie na vedomie informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Dvorníky.

9. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________

p. Kukla a Kopečný – upozornili na stromy orechov, ktoré svojim vzrastom znemožňujú
výhľad a zasahujú do miestnej komunikácie (súp. č. 314, 378).

10. Návrh uznesení__________________________________________________________

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.

11. Záver__________________________________________________________________

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

V Dvorníkoch dňa 28. 06. 2018

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Stanislav Miko

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

Patrik Kopečný

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

