
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 18. 09. 2019 
 

Uznesenie č. 34 
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. D. Ambrušová, p. J. Bučko. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – Ing. A. Kukla, p. P. Horváth, Mgr. Ľ. Gubáň.  

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

                                                    Uznesenie č. 35 
k bodu „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na 

ZŠ s MŠ v Dvorníkoch  v školskom roku 2018/2019“ 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch 
a podmienkach na ZŠ s MŠ v Dvorníkoch  v školskom roku 2018/2019. 

2. berie na vedomie plán práce ZŠ s MŠ v Dvorníkoch na nový školský rok 2019/2020. 
 

Uznesenie č. 36 
k bodu „Výročná správa 2018“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2018. 
 

Uznesenie č. 37 
k bodu „Správa nezávislého audítora k IÚZ a KÚZ 2018“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1.   berie na vedomie správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke   
      a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018. 

 
Uznesenie č. 38 

k bodu „Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dvorníky k 30. 06. 2019“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Dvorníky k 30. 

06. 2019. 
 

Uznesenie č. 39 
k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2019.  
2. schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 12, 13/2019.  

 
Uznesenie č. 40 

k bodu „Návrh odpisu pohľadávky za JZ“ 
 



OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Dvorníky za daň za JZ voči:             

Slovenské elektrárne a. s. v sume 24.614,27 € a Javys a. s. v sume 24.614,27 €,  
celková suma odpísaných pohľadávok je 49.228,54 €. 

 
Uznesenie č. 41 

k bodu „Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných vodovodoch 
a miestnom poplatku za odber vody  na území obce Dvorníky“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom 
poplatku za odber vody  na území obce Dvorníky. 

 
Uznesenie č. 42 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti  
za obdobie od 26. 06. 2019 do 18. 09. 2019“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 26.  
06. 2019 do 18. 09. 2019. 

 
Uznesenie č. 43 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie pripomienky občanov k vzniknutej situácii na ulici Pod Ráblom 
a schvaľuje vybudovanie kanála na ulici Pod Ráblom a ulici pri súp. č. 256.  

2. doporučuje, aby sa pred ďalším rokovaním OZ o 16,30 hod. uskutočnilo stretnutie 
poslancov na ulici Záhumenská, na základe žiadostí p. V. Tóthovej, p. M. Bohoviča, 
p. M. Ondroša a manželky a p. Ľ. Németha a manželky.  

3. berie na vedomie zámer f. Miloslav Mikulek s. r. o.  
4. berie na vedomie kalkuláciu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na rok 2019, s tým, že schvaľuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad na rok 2020vo výške 25,--€ na osobu/rok.  

5. neschvaľuje zmenu Územného plánu na základe žiadosti f. Miloslav Mikulek s. r. o.  
6. neschvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Domov, Dvorníky 1.  
7. berie na vedomie žiadosť p. I. Bojnanskej o verejnú zbierku pre Michaelu Kóšovú, 

s tým, že Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby si žiadateľka vytvorila účet, ktorého 
číslo bude zverejnené na internetovej stránke obce a na úradných tabuliach v obci 
Dvorníky.  

8. berie na vedomie žiadosť p. P. Švihoríkovej ohľadom parkovacích miest pre súp. č. 
116.  

9. schvaľuje prenájom priestorov bývalej ambulancie MUDr. Andelovej pre p. K. 
Čačkovú a Mgr. A. Vargovú, za účelom zriadenia kaderníckeho salónu 
a kozmetického a nechtového štúdia. Podmienky prenájmu dohodne starosta obce.  

 
 
V Dvorníkoch, dňa 18. 09. 2019 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 


