
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 26. júna 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, 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, Ing Eva Kmeťová, Hedviga Kadlecová, Ľubica Blašková 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018. 
5. Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2018. 
6. Rozpočtové opatrenia.   
7. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2019 o podmienkach   poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce.  
8. Návrh VZN obce Dvorníky č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky (schválenie finančného pásma a výšky 
režijných nákladov).  

9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.  
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2019. 
11. Rôzne. 
12. Pripomienky a návrhy poslancov. 
13. Návrh uznesenia 
14. Záver 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 7/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 – Stanislav Miko, 
Martin Kováčik. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Miko) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  

a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  
 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. D. Ambrušová, p. Ing. Andrej 
Kukla, p. J. Bučko. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 4 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Kukla, Bučko, Amburšová) 
 
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. 25 

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, p. M. Kováčik. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – p. D. Ambrušová, Ing. A. Kukla, p. J. Bučko.  

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

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018_______________ ___ 

 

 
Kontrolórka obce p. Ľubica Blašková prečítala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu 
obce Dvorníky za rok 2018, toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 4. 
 
Prišiel p. Horváth Peter. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 



Obce Dvorníky za rok 2018.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    Uznesenie č. 26 

k bodu „Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018“ 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečnému účtu za rok 
2018. 
 
 

5.  Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2018____________________________________ 

   

 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Záverečný účet obce Dvorníky (príloha č. 5). 
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce Dvorníky dňa 7. 6. 2019 
a zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 7. 6. 2019. P. 
ekonómka poslancom záverečný účet podrobne vysvetlila. Po prerokovaní dal starosta obce 
hlasovať podľa návrhu uznesenia, kto schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad, berie na vedomie schodok rozpočtu a čerpanie rezervného fondu.      
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    Uznesenie č. 27 

k bodu „Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2018“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. berie na vedomie schodok rozpočtu  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravený 
v zmysle §16 ods.6 v sume 112 557,51 EUR , ktorý bol v rozpočtovom roku 2018 
vysporiadaný z prijatého úveru v sume 68 217,89 EUR a z rezervného fondu v sume 
44 339,62 EUR. Výdavkové finančné operácie (splátka úveru ŠFRB) vo výške 
12 354,26 EUR boli v priebehu roka 2018 vysporiadané čerpaním rezervného fondu. 

3. berie na vedomie celkové čerpanie rezervného fondu v roku 2018 vo výške 
56 693,88 EUR. 

 
 
6.  Rozpočtové opatrenia______________________________________________________ 

 



Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 6 (príloha č. 6), č. 7 (príloha č. 7), č. 8 
(príloha č. 8), č. 9 (príloha č. 9) a č. 10 (príloha č. 10). Oboznámila poslancov s rozpočtovými 
opatreniami. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 6/2019, 7/2019 a 10/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 8/2019 a 9/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

Uznesenie č. 28 

k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2019, č. 7/2019 a č. 10/2019. 
2. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2019 a 9/2019. 

 

 

7. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2019  

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce___________________________ 

 

 
Návrh VZN (príloha č. 11) bol upravený, schválené bolo upravené VZN obce Dvorníky č. 
1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (príloha č. 12) 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 1 (Horváth P.) 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 29 

k bodu „VZN obce Dvorníky č. 1/2019  

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje VZN obce Dvorníky č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 1/2008 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dvorníky a Dodatok č. 1 k VZN 
1/2008 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Dvorníky. 
 
 

8. Návrh VZN obce Dvorníky č. 2/2019 o určení výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a  

podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky_____ 

 



Návrh VZN obce Dvorníky č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Dvorníky tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. Návrh VZN bol schválený 
(príloha č. 14).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 

 

Uznesenie č. 30 

k bodu „VZN obce Dvorníky č. 2/2019  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  

výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje II. finančné pásmo v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Dvorníky.  

2. schvaľuje VZN obce Dvorníky č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky. Nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia stráca účinnosť a platnosť čl. 3 VZN obce Dvorníky č. 2/2008 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

 
 
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti_____________________________ 

 

 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej 
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 1. 5. 2019, ktorá tvorí 
prílohu č. 15 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 31 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za funkčné 
obdobie od 01. 05. 2019. 

 
 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2019______ 

 

 



Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Obce Dvorníky na 2. polrok 2019 (príloha č. 16). Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 

Uznesenie č. 32 

k bodu „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2019“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok     
2019. 

 
 
11. Rôzne___________________________________________________________________  

 

 
1.  Starosta obce informoval poslancov, že obec prenajala priestory KD za účelom 
vykonávania masérskych služieb. O uvedenom dal hlasovať:   
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
2. Starosta obce informoval poslancov, že dňa 17. 5. 2019 bola na obecný úrad doručená 
žiadosť p. Ľubomíra Németha a Dagmar Némethovej, Dvorníky 815. Žiadosť tvorí prílohu č. 
17. Poslanci sa dohodli, že žiadosťou sa budú zoberať na ďalšom rokovaní OZ po bližšom 
oboznámení sa so žiadosťou.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
3. Na základe návrhu p. Bučku obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že neprerokovávalo na 
rokovaniach OZ výšku miezd a odmien učiteľov ZŠ.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
4. Poslanci obecného zastupiteľstva doporučilo pozvať na ďalšie rokovanie OZ Mgr. I. 
Hruškovú.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 



Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 33 

k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie prenajatie priestorov KD za účelom vykonávania masérskych 
služieb.  

2. prerokovalo žiadosť p. Ľ. Németha a p. D. Némethovej s tým, že so žiadosťou sa 
bude zaoberať na ďalšom rokovaní OZ po bližšom oboznámení sa s ňou. 

3. konštatuje, že OZ neprerokovávalo výšku miezd a odmien učiteľov v MŠ.  
4. doporučuje pozvať na ďalšie rokovanie OZ Mgr. Ivanu Hruškovú.  

 
 
12. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 

 
p. Miko – či sa už vypracováva projekt na materskú škôlku.  
p. Kobora – treba vyriešiť centrum obce a parkovanie autobusov, vypracovať projekt, aby to 
bola oddychová zóna. 
starosta obce – informoval, že sa uskutočnili voľby riaditeľky ZŠ s MŠ dňa 13. 6. 2019. Bola 
podaná iba jedna prihláška.  
 

 

13. Návrh uznesení________________________________________________________ 

 

 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice.  

 

 

14. Záver__________________________________________________________________ 

 

 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 26. 06. 2019 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Stanislav Miko      .................................................. 
 
                                      Martin Kováčik      .................................................. 


