Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 21. marca 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, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora,
Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina –
príloha č.1).
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová, Iveta
Polievková, Eva Kmeťová, Ľuboš Kubišta, Ivana Hrušková, Zuzana Šoková 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. Informácia riaditeľky školy o inšpekcie na ZŠ s MŠ Dvorníky.
5. Úpravy rozpočtu.
6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorníky.
8. Rôzne
9. Pripomienky a návrhy poslancov
10. Návrh uznesenia
11. Záver
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený, s tým že sa vymenia body
rokovania štyri a päť, 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. Ondrej
Horváth, Daniela Ambrušová
Za
- 6/z 8
Proti
-0

Zdržal sa - 2 (Horváth O., Ambrušová)
3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Martin Kováčik, Mgr. Ľuboš Gubáň,
Ing. Andrej Kukla
Za
- 5/z 8
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Kukla, Gubáň, Kováčik)
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
Uznesenie č. 12
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 – O. Horváth, D. Ambrušová.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. A. Kukla, M. Kováčik.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.
4. Úpravy rozpočtu________________________________________________________
p.
ekonómka Eva Kmeťová vypracovala Rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
Dôvodová správa a spolu s rozpočtovými opatreniami tvorí prílohu č. 4. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 4.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Zároveň Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 13
k bodu „Úpravy rozpočtu“

OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 4.
2. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3.
5. Informácia riaditeľky školy o inšpekcii na ZŠ s MŠ Dvorníky_________________ ___
Mgr. Ivana Hrušková informovala poslancov o vykonanej inšpekcii v Základnej škole
s materskou školou. K uvedenému sa diskutovalo. Nakoniec dal starosta hlasovať, kto berie
na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorníky, správa tvorí prílohu zápisnice č. 5:
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 14
k bodu „Informácia riaditeľky školy o inšpekcii na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie informáciu riaditeľky školy o inšpekcii na ZŠ s MŠ Dvorníky.

6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020________________________
Starosta obce informoval poslancov, že ešte v roku 2018 bol vypracovaný Program
odpadového hospodárstva obce Dvorníky na roky 2016 – 2020. Tento bol následne posúdený
Okresným úradom Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (príloha č. 6). Po
prerokovaní poslanci Program odpadového hospodárstva schválili.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Schválený program odpadového hospodárstva tvorí prílohu zápisnice č. 7.
Uznesenie č. 15
k bodu „Program odpadového hospodárstva obce Dvorníky na roky 2016 – 2020“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Dvorníky na roky 2016 – 2020.

7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorníky.____
Hlavný kontrolór obce p. Daniela Trnková, trvale bytom Družstevná 6, Hlohovec, podala dňa
07. 03. 2019 Oznámenie o ukončení PP vo funkcii Kontrolórka obce k 28. 02. 2019. Uvedené

oznámenie tvorí prílohu č. 8. Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo Dvorníky
v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Dvorníky na deň 29. 04. 2019.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kukla)
Zároveň Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
Dvorníky v rozsahu 0,12 úväzku základného pracovného čau (4,6 hodín týždenne).
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo doručenie žiadostí poštou alebo osobne najneskôr 15. 04.
2019 do 14,00 hod. do podateľne Obce Dvorníky v zalepenej obálke s označením: „Voľba
hlavného kontrolóra – Neotvárať.“
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dvorníky tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 16
k bodu „Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce Dvorníky“
OZ v Dvorníkoch:
1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorníky dňa 29. 04. 2019.
2. schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Dvorníky v rozsahu 0,12 úväzku
základného pracovného času (4,6 hodín týždenne).
3. schvaľuje doručenie žiadostí poštou alebo osobne najneskôr 15.04.2019 do 14,00 hod. do
podateľne Obce Dvorníky v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra –
Neotvárať.“

8. Rôzne___________________________________________________________________
1. Dňa 15. 03. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť p. Martiny Šintalovej
o stanovisko k montáži klimatizačnej jednotky k nájomnému bytu č. 5na bytovke 778 (príloha
č. 10). Poslanci OZ uvedené prerokovali a následne súhlasili s montážou klimatizačnej
jednotky pre byt č. 5 súp. č. 778. v prípade ukončenia nájmu, žiadajú uviesť do pôvodného
stavu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8/z 8
Proti
-0

Zdržal sa - 0
2. Dňa 25. 02. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín
prevádzky Lucia – Domov – pohostinstvo (príloha č. 11). Poslanci OZ uvedené prerokovali
a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Lucia – domov, Dvorníky č. 1, Pohostinstvo
nasledovne: pondelok – štvrtok od 10,00 do 22,00, piatok – sobota od 10,00 do 23,00, nedeľa
od 10,00 do 22,00.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. Dňa 05. 03. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín
prevádzky Kvety Frézia, Dvorníky 6 (príloha č. 12). Poslanci OZ uvedené prerokovali
a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Kvety Frézia, Dvorníky 6 nasledovne: pondelok –
piatok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
4. Dňa 06. 03. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o zavedenie obecnej vody od p.
Aleny Hudecovej (príloha č. 13). Poslanci uvedenú žiadosť prerokovali a neschválili uvedenú
žiadosť p. Aleny Hudecovej o vybudovanie vodovodnej prípojky, z toho dôvodu, že žiadosť
musí podať vlastník nehnuteľnosti. Daná nehnuteľnosť nie je v evidencii katastra
nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
5. Dňa 08. 02. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o odpustenie poplatku za
prenájom priestorov kultúrneho domu od Rodičovského združenia pri ZŠ Dvorníky (príloha č.
14). Poslanci OZ uvedené prerokovali a schválili odpustenie poplatku za prenájom priestorov
KD pre Rodičovské združenie pri ZŠ Dvorníky.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
6. Dňa 07. 03. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o finančnú podporu pre
Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci (príloha č. 15). Poslanci uvedené prerokovali
a neschválili finančný príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8

Proti
-0
Zdržal sa - 0
7. Dňa 06. 03. 2019 bola dourčená žiadosť o stanovisko Obce Dvorníky k investičnému
návrhu prenájmu farského pozemku za účelom stavby parkoviska (príloha č. 16). p. Gubáň
podotkol, že pán Cáder sa mohol prísť predstaviť na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Poslanci uvedené prerokovali a nesúhlasia s investičným návrhom prenájmu farského pozemku za
účelom stavby parkoviska.

Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
8. Dňa 20. 03. 2019 bola dourčená žiadosť o finančnú výpomoc, ktorá bude slúžiť na
generálnu opravu zvonov na veži farského kostola v Dvorníkoch (príloha č. 17). Po
prerokovaní bola schválené 2000,-- € na opravu elektroinštalácie zvonov na veži farského kostola
v Dvorníkoch.

Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
- 8
Proti
- 0
Zdržal sa - 0
9. Dňa 21. 03. 2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť o povolenie využitia priestoru pred
súp. č. 384 (príloha č. 18). Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie drevenej podložky
a kaviarenských stolov pred súp. č. 384.

Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Gubáň)
10. Dňa 04. 03. 2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť od p. Magdalény Kľačovej
o odkúpenie pozemku pri súp. č. 314 (príloha č. 19). Na základe uvedenej žiadosti bol
zverejnený zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom, ktorý tvorí prílohu č. 20 tejto
zápisnice. Poslanci uvedené prerokovali a následne schválili, zámer na prevod vlastníctva
nehnuteľností p.č. 535/22 zastavaná plocha o výmere 14 m², spôsobom uvedeným v § 9a,
odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu osobitného zreteľa. Cena prevádzaných nehnuteľností je 3/m2. Kupujúci uhradí
42,-- do pokladne obce, pričom vklad do katastra nehnuteľností si hradí sám.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
11. Starosta obce informoval poslancov, že Tatra 815 je v zlom technickom stave, jej oprava
nie je rentabilná. Z toho dôvodu Obecné zastupiteľstvo zverejňuje zámero obce Dvorníky na
prevod majetku predajom (príloha č. 21).

Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
12. Dňa 01. 02. 2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť športového klubu Dvorníky
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dvorníky (príloha č. 22). P. ekonómka E. Kmeťová
pripravila návrh uznesenia, ktoré tvorí prílohu č. 23. Po búrlivom rokovaní odišli poslanci
Bučko a O. Horváth. Následne zvyšný poslanci OZ prerokovali žiadosť Športového klubu
Dvorníky o dotáciu a doporučili zaoberať sa žiadosťou o dotáciu na ďalšom rokovaní
Obecného zastupiteľstva po predchádzajúcej analýze výdavkov so zástupcami ŠK.
Hlasovanie:
Prítomní: 6/z 9
Za
-5
Proti
- 1 (Kukla)
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 16
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. súhlasí s montážou klimatizačnej jednotky pre byt č. 5 súp. č. 778. V prípade ukončenia
nájmu, žiadame uviesť do pôvodného stavu.
2. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Lucia – domov, Dvorníky č. 1, Pohostinstvo
nasledovne: pondelok – štvrtok od 10,00 do 22,00, piatok – sobota od 10,00 do 23,00, nedeľa
od 10,00 do 22,00.
3. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Kvety Frézia, Dvorníky 6 nasledovne: pondelok –
piatok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00.

4. neschvaľuje žiadosť p. Aleny Hudecovej o vybudovanie vodovodnej prípojky, z toho
dôvodu, že žiadosť musí podať vlastník nehnuteľnosti. Daná nehnuteľnosť nie je
v evidencii katastra nehnuteľnosti.

5. schvaľuje odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD pre Rodičovské združenie pri ZŠ
Dvorníky.
6. neschvaľuje finančný príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci.
7. nesúhlasí s investičným návrhom prenájmu farského pozemku za účelom stavby parkoviska.
8. schvaľuje 2000,-- € na opravu elektroinštalácie zvonov na veži farského kostola
v Dvorníkoch.
9. schvaľuje umiestnenie drevenej podložky a kaviarenských stolov pred súp. č. 384.
10. schvaľuje zámer na prevod vlastníctva nehnuteľností p.č. 535/22 zastavaná plocha o

výmere 14 m², spôsobom uvedeným v § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa. Cena
prevádzaných
nehnuteľností je 3/m2. Kupujúci uhradí 42,-- do pokladne obce,
pričom vklad do katastra nehnuteľností si hradí sám.
11. schvaľuje zámer priameho predaja hnuteľného majetku obce podľa prílohy uznesenia.
12. prerokovalo žiadosť Športového klubu Dvorníky o dotáciu. Doporučuje zaoberať sa
žiadosťou o dotáciu na ďalšom rokovaní Obecného zastupiteľstva po predchádzajúcej
analýze výdavkov so zástupcami ŠK.
9. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________

--10. Návrh uznesení________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 24tejto zápisnice.
11. Záver__________________________________________________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť
a rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 21. 03. 2019
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ondrej Horváth

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

Daniela Ambrušová ..................................................

