Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 08. januára 2019
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ________________________________
Otvorenie:
Dnešné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch otvoril a všetkých prítomných
privítal starosta obce Maroš Nemeček.
Na rokovaní OZ bolo prítomných 8 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing.
Jozef Kobora, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina – príloha
č.1).
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Hedviga Kadlecová, Elena
Moderdorfská, Martina Podkopčanová, Iveta Polievková podľa prezenčnej listiny.
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. Zámer nákupu techniky na úpravu chodníkov.
5. Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy.
6. Rôzne
7. Pripomienky a návrhy poslancov
8. Návrh uznesenia
9. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ 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. Stanislav Miko,
Ing. Jozef Kobora
Za
- 6/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Miko, Kobora)

3. Voľba návrhovej komisie

a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Ing. Andrej Kukla, p. Peter Horváth, p.
Daniela Ambrušová
Za
- 5/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Kukla, P. Horváth, Ambrušová)
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Zároveň prílohu č. 4 tejto zápisnice tvorí uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva
v Dvorníkoch konaného dňa 06. 11. 2018.
Uznesenie č. 8
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ
OZ v Dvorníkoch:
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
2. schvaľuje program rokovania.
3. poveruje M. Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
4. určuje overovateľov zápisnice – p. S. Miko, Ing. J. Kobora.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. A. Kukla, p. P. Horváth, p. D. Ambrušová.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Zámer nákupu techniky na úpravu chodníkov______________________________ ___
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zimnej údržby chodníkov v obci má obec
zámer nakúpiť techniku na úpravu chodníkov. Obec by mala záujem zakúpiť malotraktor,
ktorý by mal pre sebou radlicu na odhŕňanie snehu a vzadu metlu, prípadne by sa tam dali
napojiť ďalšie prídavné zariadenia. K uvedenému sa diskutovalo. Nakoniec dal starosta
hlasovať, kto je za nákup techniky na úpravu chodníkov:
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Po schválení nákupu techniky dal starosta hlasovať kto je za navýšenie rozpočtu na položke
51 0451 714 004 – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 9

k zámeru nákupu techniky na úpravu chodníkov
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje nákup techniky na úpravu chodníkov.
2. schvaľuje navýšenie rozpočtu na položke 51 0451 714 004 – presun finančných
prostriedkov z rezervného fondu.

5. Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy_______________
Starosta obce informoval poslancov, že sa blíži termín výberového konania na riaditeľku
Základnej školy s MŠ Dvorníky, z toho dôvodu je potrebné určiť členov výberovej komisie.
Starosta obce navrhol za členov – p. Šimuničovú, p. Zámečníkovú, p. farára, zástupca
školského úradu a troch členov OZ Dvorníky. Po prerokovaní boli za členov navrhnutí – p.
Valenčík, p. farár, p. Durilová, zástupca školského úradu a traja poslanci obecného
zastupiteľstva. Členovia zastupiteľstva sa budú voliť tajným hlasovaním:
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kováčik)
Následne všetci poslanci na lístky napísali mená troch poslancov, ktorí by mali byť členmi
výberovej komisie. Tí poslanci, ktorí mali najviac hlasov boli navrhnutí za členov výberovej
komisie. Najviac hlasov získal p. J. Bučko, p. P. Horváth a p. S. Miko. Lístky o tajnom
hlasovaní tvoria prílohu zápisnice č. 5.
Starosta obce dal hlasovať, za výberovú komisiu v nasledovnom zložení: Mgr. Peter
Valenčík, PhDr., Mgr. Róbert Ťapušík, Eva Durilová, zástupca školského úradu, Juraj Bučko,
Peter Horváth, Stanislav Miko.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kováčik)
Uznesenie č. 10
k bodu „Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy“.
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje tajné hlasovanie na doplnenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy
z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. schvaľuje komisiu pre voľbu riaditeľky školy v zložení: Mgr. Peter Valenčík, PhDr.,
Mgr. Róbert Ťapušík, Eva Durilová, zástupca školského úradu, Juraj Bučko, Peter
Horváth, Stanislav Miko.

6. Rôzne___________________________________________________________________

1. Dňa 12. 12. 2018 bola doručená na Obecný úrad žiadosť Lekárne Dvorníky o pokračovaní
upravenej výšky nájomného pre lekáreň v sume 1,-- € aj pre rok 2019 (príloha č. 6). Poslanci
OZ uvedené prerokovali a schválili do 31. 12. 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
2. Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu predpokladaného väčšieho počtu
stravníkov v školskej jedálni je potrebné navýšiť úväzok pracovníčky p. Durilovej v ZŠ s MŠ
Dvorníky. Poslanci OZ uvedené prerokovali a schválili plný úväzok pre p. Durilovú
v Školskej jedálny pri ZŠ s MŠ Dvorníky.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. Starosta obce informoval poslancov, že Tatra 815 je v zlom technickom stave, jej oprava
nie je rentabilná. Obec by chcela riešiť vývoz kontajnerov dodávateľským spôsobom.
Týždenne je potrebné vyviesť 3-4 kontajnery. Poslanci doporučili starostovi obce preveriť
možnosti vývozu veľkoobjemových kontajnerov.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
4. Starosta obce informoval poslancov, že by sa následne mohla Tatra 815 odpredať. Tiež by
obec chcela odpredať štiepkovač haluzoviny. Poslanci uvedený zámer prerokovali a schválili
zverejnenie predaja a následný odpredaj.
Prítomní: 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kováčik)
Príloha č. 7 – zámer odpredaja štiepkovača haluzoviny, Príloha č. 8 – zámer odpredaja Tatry
815.
5. Mesto Leopoldov doručilo obciam dodatok č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu – príloha č. 9. z toho dôvodu, že obec Dolné Trhovište pristupuje v celom rozsahu do
preneseného výkonu štátnej správy. Poslanci OZ uvedené prerokovali a schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0

6. Na návrh Ing. Koboru poslanci schválili výberovú komisiu na nákup techniky na úpravu
chodníkov. Boli navrhnutí poslanci p. Kováčik, p. Bučko a p. Kobora. Poslanci uvedený
návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Kováčik, Bučko, Kobora)
Uznesenie č. 11
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje výšku nájomného pre Lekáreň Dvorníky v sume 1,-- €/mesiac do 31. 12.
2019.
2. schvaľuje plný úväzok pre p. Durilovú v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dvorníky.
3. poveruje starostu obce preveriť možnosti vývozu veľkoobjemových kontajnerov.
4. schvaľuje zverejnenie predaja a následný odpredaj štiepkovačky haluzoviny a Tatry
815.
5. schvaľuje Dodatok č. 2 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu.
6. schvaľuje výberovú komisiu na nákup techniky na úpravu chodníkov v zložení p. M.
Kováčik, p. J. Bučko, Ing. J. Kobora.

7. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________
starosta obce – informoval poslancov, že sa pristúpi k upovedomeniu občanov, ktorí ešte nie
sú napojení na kanalizáciu, aby sa do určitého času pripojili alebo oznámili, ako likvidujú
splašky.
starosta obce – informoval poslancov, že v tomto roku by obec pristúpila k zvýšeniu fondu
opráv pre nájomníkov na bytovkách súp. č. 778 a 779.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol odovzdaný materiál „Povinnosti obcí/miest v oblasti
účtovníctva a rozpočtovníctva od roku 2008“ – príloha č. 10.
p. Kováčik – navrhol, že by sa malo vyriešiť osvetlenie chodníky oproti kostola.

8. Návrh uznesení________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.

9. Záver__________________________________________________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť
a rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 08. 01. 2019

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Stanislav Miko
Ing. Jozef Kobora

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

