
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 30. 08. 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 5 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Ing. Jozef Kobora, 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, Elena Moderdorfská, Ing. Helena Cigáňová, v. z. MUDr. 
Barbora Schefferová. 
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. Informácia o investičných akciách – chodník pri ceste III. triedy, vodovod Posádka. 
5. „Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. 
6. Návrh na úpravu rozpočtu. 
7. Rôzne 
8. Pripomienky a návrhy poslancov 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver 

 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami schválený, s tým že ako prvé sa prerokuje 
žiadosť p. Cigáňovej,  nasledovným hlasovaním: 
Prítomní: 5/z 9 
Za             - 5 
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, 
Ing. Jozef Kobora. 
Hlasovanie:  



Prítomní: 5/z 9 
Za             - 5/z 5 
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, Stanislav Miko. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za             - 5/z 5 
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: 5/z 9 
Za             - 5/z 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 
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. 

 
 

7. Rôzne_________________________________________________________________ 
 
Rokovania Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila Ing. Helena Cigáňová, ktorá koná aj za 
MUDr. Barboru Schefferovú. Predložila obecnému zastupiteľstvu list – Žiadosť o stanovisko 
k pozemku v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, parc. registra „C“, parc. č. 
2617/3 záhrada o výmere 216 m² (príloha č. 4). Uvedené prečítal poslancom starosta obce. 
Ing. Cigáňová vysvetlila poslancom problém, ktorý má. Po prerokovaní poslanci zobrali na 
vedomie vzniknutú situáciu p. Cigáňovej a doporučili starostovi obce, aby preveril možnosti 
vysporiadania pozemku parc. č. 2617/3 v k. ú. Dvorníky.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za             - 5/z 5 
Proti          - 0 



Zdržal sa   - 0 
 
 
4. Informácia o investičných akciách – chodník pri ceste III. triedy, vodovod Posádka. 
 
 
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných investičných akciách v obci Dvorníky.  
Chodník pri ceste III. tr. č. 1313 – starosta informoval, že firma zahájila prácu v priebehu 
tohto týždňa. 
Starosta informoval, že v konaní Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka bol vybratý 
dodávateľ Liptovská spoločnosť. Ďalej informoval, že obec si bude musieť zobrať na uvedenú 
akciu úver na tri roky vo výške 180.000,-- € s úrokovou sadzbou 0,89 %.  
Starosta informoval, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obci Dvorníky 
schválilo NFP maximálne vo výške 46.823,79 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu 
boli schválené vo výške 49.288,20 € na projekt Modernizácia odborných učební  na ZŠ s MŠ 
Dvorníky s termínom realizácie rok 2019. 
Starosta informoval poslancov, že Slovak telekom doručilo návrh Nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku, na ktorom by mala byť vybudovaná základňová stanica mobilného 
operátora. Upravená zmluva bola zaslaná späť, zatiaľ nebola podpísaná. 
Starosta informoval poslancov, že bol uskutočnený zápis ČOV do katastra nehnuteľností. Tiež 
bola podaná žiadosť cez ITMS 2014 na realizáciu projektu Zberný dvor Dvorníky.  
SO informoval poslancov, že v priebehu mesiaca bola uskutočnená oprava ciest smer na 
Poláne a smer ku starému ihrisku. Uvedené realizovala firma Mikulek.  
SO zároveň informoval poslancov, že výsledok podanej žiadosti na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice zatiaľ nevieme.  
Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za             - 5/z 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 
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.  
 
 
5. Územný plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2.   

 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na minulom rokovaní OZ bolo schválené 
Uznesením č. 14 VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
„Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. Uvedené nebolo schválené 
kompletne, preto je potrebné sa s uvedeným zaoberať aj na dnešnom rokovaní.  
Poslanci Obecného zastupiteľstva si preštudovali:  

- Správu o obstaraní návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ 
(príloha č. 5), 



- Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-66-
OVBP1-2018/021743/Há zo dňa 19. 06. 2018 k návrhu „Územného plánu obce 
Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ – príloha č. 6, 

- „Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ – príloha č. 7,  
- Vyhodnotenie a rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach 

uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny 
a doplnky č. 2“ – príloha č. 8,  

- VZN obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu 
obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ – príloha č. 9. 

Po prerokovaní poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Správu o obstaraní 
návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ a Stanovisko Okresného 
úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-66-OVBP1-2018/021743/Há zo dňa 
19. 06. 2018 k návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili „Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky 
č. 2“, rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri 
prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ a Všeobecne 
záväzné  nariadenie obce Dvorníky č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného 
plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi obce 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 a 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.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

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.  

 
 
6. Návrh na úpravu rozpočtu. 
 
 
P. Moderdorfská pripravila návrh na úpravu rozpočtu – presun finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na príjmovú položku vo výške 300.000,-- € a úpravu rozpočtu vo výške 
14.500,-- € na položke 51 Miestne komunikácie na základe prílohy č. 10. Starosta dal 
hlasovať, kto je za uvedený návrh:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

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. 
 
 

7. Rôzne_________________________________________________________________ 
 
 
Magdaléna Kľačová doručila na obecný úrad žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
(príloha č. 11), poslanci uvedenú žiadosť prejednali s tým, že prevod majetku bude riešený na 
ďalšom rokovaní Obecného zastupiteľstva, z toho dôvodu, že na dnešnom rokovaní nebol 
dostatočný počet poslancov.  
Hlasovanie:  



Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné delegovať členov 
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Dvorníky. Predložil návrh, že Mgr. 
Stanislava Lieskovského nahradí PhDr. Mgr. Róbert Ťapušík. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
Z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti PhDr. Stanislavy Kuklovej je potrebné tiež 
delegovať člena. Po prerokovaní sa hlasovalo za členstvo poslanca Stanislava Miku. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5/z 9 
Za              - 5/z 5 
Proti           - 0 
Zdržal sa     - 0 
 

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. 
 

 
8. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________ 

 
 

Ing. Kobora – bolo by potrebné opraviť dlažbu na chodníku na cintoríne 
Ing. Špano – bolo by potrebné osadiť na ulici záhumenská smetné koše 
Ing. Kukla – upozornili na stromy pri ihrisku, či by bolo možné zrealizovať ich výrub. 
 
 
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 30. 08. 2018 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Ľuboš Gubáň 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Špano             .................................................. 
                                         
                                       Ing. Jozef Kobora           .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 


