
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 14. mája 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 9 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, 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 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. Informácia o výsledku zápisu detí do MŠ.   
5. Rôzne. 
6. Pripomienky a návrhy poslancov. 
7. Návrh uznesenia 
8. Záver 

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



a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  
 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. D. Ambrušová, p. S. Miko, p. Ing. 
Andrej Kukla. 
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Kukla, Miko, Amburšová) 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného  
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Zároveň oboznámil poslancov 
s výsledkom rokovania ohľadom založenia futbalového A mužstva Dvorníky. Poslanci 
mailovou poštou po rokovaní obdržali zápis zo stretnutia, ktoré sa konalo dňa 02. 05. 2019. 
Tento zápis tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 9 
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 M. Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.  
      4.   určuje overovateľov zápisnice – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. J. Kobora. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – D. Ambrušová, S. Miko, Ing. A. Kukla.  

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

 
4. Informácia o výsledku zápisu detí do MŠ______________________________ ___ 
 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na začiatku mesiaca máj, bol v MŠ zápis detí na 
školský rok 2019/2020. Bolo prihlásených 30 nových detí. Zoznam prihlásených detí tvorí 
prílohu č. 5 tejto zápisnice. Poslanci sa s uvedeným zoznámili a zobrali túto informáciu na 
vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Na základe uvedeného starosta informoval, že v terajšej materskej škôlke je nedostatočná 
kapacita miest pre prijatie všetkých prihlásených detí. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť 
dostavbu materskej škôlky, aby naše deti neodchádzali do susedných obcí. Na základe 
uvedeného sa rozprúdila rozprava.  
p. P. Horváth – je potrebné niečo urobiť, aby nedochádzalo k odlivu detí z našej obce.  
p. Kobora – vznikajú extrémne situácie, raz málo detí, inokedy viac detí. Prípadná prístavba 
by mala vyzerať historicky, nemal by to byť prílepok k pôvodnej budove.  



p. Gubáň – počet detí dnes stúpa, zajtra klesá. Budova MŠ je dominantou obce. Pre rokmi bol 
pripravený projekt na dostavbu triedy, tak aby korešpondoval s pôvodnou budovou. Uvedené 
sa prestalo riešiť, lebo obec nemala 20 % nárast detí. Poslanci sa dohodli, že je potrebné 
vypracovať projekt na dostavbu MŠ, aby sa škôlka rozšírila.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
p. Gubáň - malo by sa porozmýšľať aj nad náhradným riešením. Núdzové riešenie by sa 
mohlo realizovať napr. na zdravotnom stredisku.  
Ing. Kobora – mohli by sa aj prenajať kontajnery na spanie.  
p. Bučko – súhlasí s výstavbou škôlky, ale nie v horizonte troch mesiacov. Poslanci hlasovali 
za preverenie iných možností riešenia zväčšenia kapacity škôlky na Okresnom úrade, odbore 
školstva a na hygiene.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Obec Dvorníky obdržala dňa 13. 5. 2019 list od ZŠ s MŠ Dvorníky, v ktorom nás informuje 
o havarijnom stave strechy nad telocvičňou Základnej školy (príloha č. 6). Poslanci uvedené 
zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 9/z 9 
Za             - 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 

                                                    Uznesenie č. 23 
k bodu „Informácia o výsledku zápisu detí do MŠ“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o výsledku zápisu detí do MŠ.  
2. schvaľuje vypracovanie projektu na dostavbu MŠ, aby sa škôlka rozšírila.  
3. doporučuje starostovi obce zistiť možnosti riešenia zväčšenia kapacity MŠ, na 

hygiene, Okresný úrad, odbor školstva.  
4. berie na vedomie oznámenie o havarijnom stave strechy telocvične ZŠ.  

 
 

5.   Rôzne___________________________________________________________________  
 
 
1.  Starosta obce informoval poslancov, že obec má možnosť získať z OZ Poniklec – Váh 
finančné prostriedky vo výške 21.600,-- €. Prostriedky sa môžu použiť na zateplenie, nákup 
techniky, chodníky, dom smútku alebo zeleň. Starosta obce informoval, že navrhuje, aby sa 
uvedené použilo na rekonštrukciu chodníka a parketu v záhrade KD. O uvedenom dal 
hlasovať:   
Hlasovanie:  



Prítomní: 9/z 9 
Za             - 9 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
2. Zároveň starosta obce informoval poslancov, že v záhrade KD by chcel začať svojpomocne 
s výstavbou bufetu a prístrešku nad terasou v záhrade KD. O uvedenom dal hlasovať:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 1 (Gubáň) 
 

Uznesenie č. 24 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje použitie prostriedkov z OZ Poniklec-Váh na vybudovanie nových 
chodníkov a parketu v záhrade KD. 

2. súhlasí s vybudovaním prístrešku nad terasou v záhrade KD a bufetu v záhrade KD.  
 
 
 
7. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 
p. Kovačik – navrhol zaviesť systém žetónov, ktorý by sa využíval v prípade vyvážania 
veľkokapacitného odpadu do kontajnerov.  
starosta obce – malo by sa začať s vyberaním pokút za nelegálne vyvezený odpad v katastri 
obce.  
p. Gubáň – je potrebné zistiť na OÚ, či sa pokuty môžu zapracovať do VZN. 
 
 
8. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  

 
 

9. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 14. 05. 2019 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kobora      .................................................. 
 
                                      Mgr. Ľuboš Gubáň     .................................................. 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


