Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 06. 11. 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, Patrik Kopečný, Ing. Jozef Kobora, Mária Zaťková, Peter
Perďoch, PhDr. Mário Teško, Ing. Jozef Špano, Stanislav Miko (prezenčná listina – príloha č.
1).
Ďalej boli prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Daniela Trnková – hlavný kontrolór,
Martina Podkopčanová, Elena Moderdorfská, Iveta Polievková, Vlasta Tóthová, Tomáš
Kľačo.
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. Návrh rozpočtu na r. 2019 - 2021.
5. Rôzne
6. Pripomienky a návrhy poslancov
7. Návrh uznesenia
8. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami schválený nasledovným hlasovaním:
Prítomní: 7/z 9
Za
-7
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 – Peter Perďoch,
PhDr. Mário Teško.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 5/zo 7

Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Teško, Perďoch)

3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Patrik Kopečný, Mária Zaťková,
Stanislav Miko.
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. Starosta obce informoval poslancov, že
vo veci možnosti vysporiadania pozemku parc. č. 2617/3 v k. ú. Dvorníky, ktorého
vlastníčkou je Ing. Cigáňová s dcérou rokoval so zástupcami pozemkového fondu. V danej
veci budú musieť byť vedené ďalšie rokovania. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
- 7/zo 7
Proti
-0
Zdržal sa - 0

Uznesenie č. 22
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 – Peter Perďoch, PhDr. Mário Teško.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Patrik Kopečný, Mária Zaťková, Stanislav Miko.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.
prišiel p. Bučko

4. Návrh rozpočtu na r. 2019 - 2021____________________________________________
P. Daniela Trnková pripravila a prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Dvorníky na rok 2019 a roky 2020, 2021, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2019 a roky 2020, 2021. Toto stanovisko tvorí
prílohu č. 4 tejto zápisnice. Starosta dal hlasovať, kto berie uvedené na vedomie:
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9

Za
- 8/z 9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 23
k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2019 a roky
2020, 2021.
P. Moderdorfská pripravila návrh rozpočtu obce Dvorníky na roky 2019 – 2021, ktorý tvorí
prílohu č. 5. Po prerokovaní bol programový rozpočet na rok 2019 schválený, v rozpočte sa
tiež schválilo prijatie úveru od VÚB, vo výške 180.000,-- €, so splatnosťou 36 mesiacov.
Zabezpečenie úveru bude formou blankozmenky a podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Tiež poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie rozpočet obce na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0

Uznesenie č. 24
k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 podľa prílohy.
2. berie na vedomie rozpočet obce na roky 2020 a 2021.
3. schvaľuje prijatie úveru od VÚB, vo výške 180.000,-- €, so splatnosťou 36 mesiacov.
Zabezpečenie úveru formou blankozmenky a podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke.

5. Rôzne_________________________________________________________________
p. Tóthová Vlasta a p. Bohovič Miroslav doručili na obecný úrad dňa 05. 09. 2018 žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku, ktorý je za záhradou rodinného domu č. súp. 432 (príloha č.
6). p. Tóthová sa rokovania OZ zúčastnila. Bolo jej vysvetlené, že tento priestor bude naďalej
obecný, ale občania ho môžu využívať. Poslanci žiadosť prerokovali a rozhodli, že uvedená
žiadosť sa odkladá na nasledujúce pracovné rokovanie OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9

Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
p. Magdaléna Kľačová doručila na obecný úrad dňa 13. 6. 2018 žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku (príloha č. 7), poslanci uvedenú žiadosť prejednali s tým, že schválili
predaj pozemku pri rod. dome č. 314 o výmere 13,8 m² na základe zákona č. 138/91 Z. z. §
9a, odst. 8, písm. b a na základe geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Dňa 28. 06. 2018 bolo uznesením č. 14 bod 1 schválené VZN obce Dvorníky č. 1/2018,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“,
nakoľko uvedené bolo komplexne schválené aj dňa 30. 08. 2018 uznesením č. 19 bod 5,
obecné zastupiteľstvo týmto ruší uznesenie č. 14.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Dňa 11. 10. 2018 bola doručená žiadosť o finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom (príloha č. 8). Poslanci po prerokovaní schválili príspevok vo
výške 50,-- €.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 25
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. odkladá na pracovné rokovanie OZ žiadosť p. V. Tóthovej a p. M. Bohoviča o kúpu
pozemku za záhradou č. súp. 432.
2. schvaľuje predaj pozemku pri rod. dome súp. č. 314 pre p. M. Kľačovú o výmere 13,8
m² na základe zákona č. 138/91 Z. z. § 9a, odst. 8, písm. b a na základe geometrického
plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci.
3. ruší uznesenie č. 14/2018.
4. schvaľuje príspevok obce vo výške 50,-- € pre Zariadenie pre seniorov Križovany nad
Dudváhom.

8. Pripomienky a návrhy poslancov___________________________________________
---

9. Návrh uznesení__________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.

10. Záver__________________________________________________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň, všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 06. 11. 2018
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Mgr. Ľuboš Gubáň
Starosta obce
Overovatelia zápisnice: Peter Perďoch
PhDr. Mário Teško
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