
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 29. apríla 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 7 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Ondrej Horváth, 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 a ďalší občania 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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Dvorníky.   
5.  Rozpočtové opatrenia 5/2019. 
6. Rôzne. 
7. Pripomienky a návrhy poslancov. 
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 7/z 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 – Ing. Jozef Kobora, 
p. M. Kováčik. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Kováčik, Kobora) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  



a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  
 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. S. Miko, p. J. Bučko, p. Ing. Andrej 
Kukla. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 4 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Kukla, Miko, Bučko) 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného  
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 18 

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 – Ing. J. Kobora, M. Kováčik. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – S. Miko, J. Bučko, Ing. A. Kukla.  

6.   berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.  
 

 

4. Voľba 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. 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 vyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra Obce Dvorníky na deň 29. 04. 2019.  Na voľby hlavného kontrolóra Obce 
Dvorníky boli doručené 3prihlášky:  
- Lenka Takáčová 
- Ľubica Blašková 
- Bc. Eva Andacká 
Poslanci OZ sa so žiadosťami oboznámili hodinu pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  
Výberové konanie prebehlo tajným hlasovaním. 
Za hlavného kontrolóra obce Dvorníky bola zvolená Ľubica Blaškována obdobie šesť rokov 
od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2025. 
Na základe uvedeného OZ skonštatovalo, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila  súlade 
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 



Zdržal sa   - 0 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. j , § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí do funkcie hlavného 
kontrolóra Ľubicu Blaškovú na obdobie šesť rokov od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2025. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Zároveň určuje v súlade  s § 11 ods. 4 písm. j, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom ziradení 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 05. 2019 plat hlavného kontrolóra podľa § 
18 c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    Uznesenie č. 19 

k bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Dvorníky“ 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 
369/1990 Zb.    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. volí v súlade s § 11 ods. 4 písm. j , § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra 
Ľubicu Blaškovú na obdobie šesť rokov od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2025. 

3. určuje v súlade  s § 11 ods. 4 písm. j, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom ziradení 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 05. 2019 plat hlavného kontrolóra 
podľa § 18 c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

 

 

5.   Rozpočtové opatrenia 5/2019_______________________________________________  

 

 
p.   ekonómka Eva Kmeťová vypracovala Rozpočtové opatrenie č. 5. Dôvodová správa 
a spolu s rozpočtovými opatreniami tvorí prílohu č. 4. Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie rozpočtové opatrenie č. 5. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 20 

k bodu „Rozpočtové opatrenia č. 5/2019“.  

 
OZ v Dvorníkoch: 
      1.   berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2019. 



6.   Rôzne___________________________________________________________________ 

 

 
1.  Dňa 01. 02. 2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť športového klubu Dvorníky 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dvorníky (príloha č. 5). P. ekonómka E. Kmeťová 
pripravila návrh uznesenia, ktoré tvorí prílohu č. 6. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
2. Starosta obce informoval poslancov, že p. Damin ponúka obci výmenu svietidiel na 
verejnom osvetlení. Poslanci OZ uvedenú ponuku zobrali na vedomie:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
3. Starosta obce informoval poslancov, že dňa 5. 9. 2018 bola na obecný úrad doručená 
žiadosť p. Vlasty Tóthovej a p. Miroslava Bohoviča. Žiadosť tvorí prílohu č. 7. Poslanci sa 
dohodli, že žiadosťou sa budú zoberať na ďalšom rokovaní OZ po bližšom oboznámení sa so 
žiadosťou.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Miko) 
 
4. p. O. Horváth informoval poslancov OZ, že sa chystá stretnutie so záujemcami o založenie 
futbalového „A tímu“ a súčasným vedením ŠK Dvorníky. Chcel vedieť, to má podporu 
Obecného zastupiteľstva, či súčasné vedenie alebo lokálni podnikatelia, ktorí chcú založiť 
A mužstvo.  
p. Kukla – vyslovil, že súčasné vedenie má podporu OZ.  
p. Kobora – nepáči sa mu, že v športe je to tak, že kto zaplatí, za toho sa kope.  
p. Gubáň – ihrisko je obecný majetok, nemalo by sa nič deliť, malo by sa to riešiť komplexne 
pod hlavičkou ŠK. Treba sa poďakovať všetkým, ktorí chcú niečo v obci robiť. Poslanci 
zobrali na vedomie informáciu ohľadom založenia futbalového A mužstva Dvorníky, 
o výsledku rokovania budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní na ďalšom 
rokovaní OZ 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

Uznesenie č. 21 

k bodu „Rôzne“ 



 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje zvýšenie dotácie pre Športový klub Dvorníky o sumu 3380,-- €.  
2. berie na vedomie informáciu o možnosti výmeny svietidiel verejného osvetlenia 

v obci.  
3. berie na vedomie žiadosť p. Bohoviča a p. Tóthovej, s tým, že so žiadosťou sa bude 

zaoberať na ďalšom rokovaní OZ po bližšom oboznámení sa s ňou.  
4. berie na vedomie informáciu ohľadom založenia futbalového A mužstva Dvorníky, 

o výsledku rokovania budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní na ďalšom 
rokovaní OZ. 

 
 
7. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 
 
p. O. Horváth – sa informoval, či sa bude dať opraviť katafalk v dome smútku na Posádke a či 
sa bude dať vodovod na cintoríne osadiť vyššie.   
 

 

8. Návrh uznesení________________________________________________________ 

 

 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  

 

 

9. Záver__________________________________________________________________ 

 

 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 29. 04. 2019 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik          .................................................. 
                                         
                                       Ing. Jozef Kobora      .................................................. 
 
 



 


