
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 10. 12. 2018 

 
 

1. Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  

1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu                                                             _________ 

 
 
Otvorenie:  
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. decembra 2018 o 15.00 
hod. otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce – Mgr. Ľuboš Gubáň a zahájil 
ustanovujúce zasadnutie  OZ v Dvorníkoch.  

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, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (príloha č. 1). 
Počet prítomných novozvolených poslancov: 9.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. 
Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla 
(príloha č. 2) 
Prítomní: Mgr. Ľuboš Gubáň – starosta obce, Maroš Nemeček – novozvolený starosta obce, 
Daniela Trnková – hlavný kontrolór, Martina Podkopčanová, Elena Moderdorfská, Iveta 
Polievková, Hedviga Kadlecová. 
ďalej prítomní: občania obce podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha č. 3) 

 
Určenie zapisovateľa:  
Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania OZ bola poverená zamestnankyňa Obce 
Dvorníky – Martina Podkopčanová 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania OZ boli určení poslanci – p. Juraj Bučko, p. 
Peter Horváth. 
 
Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva 
a o výsledku voľby starostu prečítal podpredseda MVK p. Marta Hrotková. Zápisnica MVK 
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
 

Uznesenie č. 1 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. určuje zapisovateľa – Martina Podkopčanová 
 

2. určuje overovateľov zápisnice – p. Juraj Bučko 
                                          p. Peter Horváth 

 
3. berie na vedomie informáciu podpredsedu MVK o výsledkoch volieb do obecného  

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 
 
 



1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií  

novozvolenému starostovi a odovzdanie osvedčení o zvolení,  

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

 

 
Novozvolený starosta obce Dvorníky prečítal sľub a potvrdil jeho zloženie podpisom pod text 
sľubu (príloha č. 5).  
 
Mgr. Ľuboš Gubáň odovzdal novozvolenému starostovi obce insígnie.  
 
Poslanci skladali sľub taktiež podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste (príloha 
č. 6). 
 
Zároveň boli novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 
odovzdané osvedčenia o zvolení (príloha č. 7).  
 
 

2. Schválenie programu zasadnutia,  

 

 
Program (príloha č. 8):  
1.  Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného    
       zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, 
1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému    
       starostovi a odovzdanie osvedčení o zvolení, 
1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčenia o zvolení, 
2.   Schválenie programu zasadnutia, 
3.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, 
4.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie, 
5.   Príhovor novozvoleného starostu,  
6.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať     
      a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a vymenovanie zástupcu starostu obce, 
7.   Plat starostu – návrh a určenie, 
8.   Schválenie sobášiacich, 
9.   Rôzne, 
10.   Návrh uznesenia, 
11. Záver. 
 
Starosta dal o návrhu hlasovať: 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

 

Uznesenie č. 2 



 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,  

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie, 
 
 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Za členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí poslanci – Ing. Jozef 
Kobora, p. Ondrej Horváth, p. Stanislav Miko. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 6/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Ing. Kobora, O. Horváth, S. Miko) 
 
Za mandátovú komisiu vystúpil Ing. Jozef Kobora a konštatoval, že novozvolený starosta 
obce Maroš Nemeček a novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub a na 
základe čestných vyhlásení preukázali, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 
starostu obce/poslanca obecného zastupiteľstva (príloha č. 9). Uvedenú správu obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

Uznesenie č. 3 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. zriaďuje mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu 
 

2. volí členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: - Ing. Jozef Kobora 
                                                                                                       p. Ondrej Horváth                         
                                                                                                       p. Stanislav Miko 
 
      3.   berie na vedomie správu mandátovej komisie. 
 

4.  konštatuje, že novozvolený starosta obce Maroš Nemeček zložil zákonom  predpísaný 
     sľub starostu obce. 

 
      5.   konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný       



            sľub  poslanca obecného zastupiteľstva: Juraj Bučko     
                                                                 Peter Horváth                                                                                                         

                                                                       Ondrej Horváth                                                  

                                                                 Daniela Ambrušová      
                                                                 Ing. Jozef Kobora                                                            

                                                                             Mgr. Ľuboš Gubáň     

                                                                             Martin Kováčik                                                    

                                                                             Stanislav Miko                                                         

                                                                             Ing. Andrej Kukla       
 
 
5. Príhovor novozvoleného starostu,  

 

 
Novozvolený starosta obce sa všetkým prítomným prihovoril, poďakoval odchádzajúcemu 
starostovi za 20 ročné obdobie a poprosil poslancov, aby sa obetovali, lebo starosta obce 
a poslanci sú tu pre občanov.   
 
 
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a vymenovanie zástupcu starostu obce, 

 

 
Starosta obce predložil návrh, že poslanec, ktorý bude poverený zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  bude Ing. Andrej Kukla a o návrhu dal 
hlasovať:   
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 8/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 
Zároveň starosta obce menoval Ing. Andreja Kuklu vykonávaním funkcie zástupcu starostu 
obce.  
 
 

Uznesenie č. 4 
OZ v Dvorníkoch: 

1. poveruje poslanca Ing. Andreja Kuklu  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3,5 a 6  zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
2. menuje Ing. Andreja Kuklu vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce 

 
 
7. Plat starostu – návrh a určenie, 

 

 



Poslanci OZ boli informovaní, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov starostovi obce prislúcha minimálny plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za 
predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odst. 1 môže byť zvýšený. p. Kukla navrhol zvýšenie 
platu o 20 %. OZ tajným hlasovaním schválilo zvýšenie minimálneho platu starostu o 23,33 
%  (príloha č. 10).  
 
    

Uznesenie č. 5 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
starostovi obce minimálny plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za 
predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odst. 1 zvýšený o 23,33 %. 

 
 
8. Schválenie sobášiacich 

 

 
Starosta obce predložil návrh sobášiacich, a to Mgr. Ľuboš Gubáň a p. Daniela Ambrušová.  
Mgr. Ľuboš Gubáň – hlasovanie: Prítomní: 9/z 9 
                                                        Za             - 8/z 9 
                                                        Proti          - 0 
                                                        Zdržal sa   - 1 (Mgr. Gubáň) 
Daniela Ambrušová - hlasovanie: Prítomní: 9/z 9 
                                                        Za             - 8/z 9 
                                                        Proti          - 0 
                                                        Zdržal sa   - 1 (Ambrušová) 
Za sobášiacich boli zvolení: Mgr. Ľuboš Gubáň a p. Daniela Ambrušová.  
Za sobášny deň bola navrhnutá sobota.  
Poslanci návrh sobášneho schválili:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

Uznesenie č. 6 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje sobášiacich: -   Mgr. Ľuboš Gubáň 

                               Daniela Ambrušová 
 

2. schvaľuje, že sobášny deň je sobota. 
 
 



9. Rôzne_________________________________________________________________ 

 

 
1. Z dôvodu nevyčerpania dovolenky za kalendárny rok 2018 starosta obce navrhol 
preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi obce Mgr. Ľubošovi Gubáňovi. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 8/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Mgr. Gubáň) 
2. Mgr. Ľuboš Gubáň sa vzdal členstva v prípravnom výbore a v predstavenstve v konaní 
o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky v lokalite „Pod Ráblom“. Poslanci 
uvedené zobrali na vedomie. Zároveň bolo potrebné schváliť nového člena prípravného 
výboru a člena predstavenstva v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. 
Dvorníky v lokalite „Pod Ráblom“. Bol navrhnutý starosta obce Maroš Nemeček.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 8/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
3. Mgr. Ľuboš Gubáň informoval poslancov, že z dôvodu doplnenia žiadosti o NFP na 
Ministerstvo životného prostredia je potrebné schváliť spolufinancovanie projektu Zberný 
dvor Dvorníky. Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa je 438.249,90 €. Výška 
celkového spolufinancovania projektu Obcou Dvorníky je 21.912,50 €. Starosta obce Maroš 
Nemeček dal o uvedenom hlasovať.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9/z 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

Uznesenie č. 7 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje preplatenie zostatku dovolenky za kalendárny rok 2018 pre Mgr. Ľuboša 
Gubáňa z dôvodu nevyčerpania.  

 
2. berie na vedomie, že Mgr. Ľuboš Gubáň sa vzdal členstva v prípravnom výbere 

a v predstavenstve v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky 
v lokalite „Pod Ráblom“. 

 
3. schvaľuje člena prípravného výboru a člena predstavenstva Maroša Nemečka 

v konaní o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky v lokalite „Pod 
Ráblom“ 

 
4. schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR 

v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-33. Názov projektu: Zberný dvor 
Dvorníky. Kód žiadosti: NFP310010S009. Celková suma oprávnených výdavkov 



žiadateľa je 438.249,90 €. Výška celkového spolufinancovania projektu Obcou 
Dvorníky je 21.912,50 €. 
 

 
10. Návrh uznesení__________________________________________________________ 

 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.  
 

 

11. Záver__________________________________________________________________ 

 

 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 10. 12. 2018 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Juraj Bučko                        .................................................. 
                                         
                                       Peter Horváth                     .................................................. 
 
 
 
 
 


