
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 18. septembra 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, Peter Horváth, Daniela Ambrušová, 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ 

v Dvorníkoch v školskom roku 2018/2019. 
5. Výročná správa 2018. 
6. Správa nezávislého audítora k IÚZ a KÚZ 2018. 
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dvorníky k 30. 06. 2019. 
8. Rozpočtové opatrenia. 
9. Návrh odpisu pohľadávky za JZ. 
10. Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku 

za odber vody  na území obce Dvorníky. 
11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 26. 06. 2019 do 18. 

09. 2019. 
12. Rôzne. 
13. Pripomienky a návrhy poslancov. 
14. Návrh uznesenia. 
15. Záver. 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený, s tým, že najskôr budú 
vypočutí prítomní občania, Bod Rôzne sa presunie pred bod č. 4 programu rokovania, 
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 – Daniela 
Ambrušová, Juraj Bučko. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Ambrušová, Bučko) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  

 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Ing. Andrej Kukla, Peter Horváth, 
Mgr. Ľuboš Gubáň. 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 4 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Kukla, Horváth, Gubáň) 
 
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. 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.  
 
 
12. Rôzne_______________________________________________________________ ___ 
 
 
1. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnili občania – obyvatelia ulice Pod Rábel, 
ktorí informovali poslancov o svojom probléme, ktorý pretrváva hlavne už niekoľko rokov 
a stáva sa neúnosným.  
p. Fulírová a p. Danovičová – vysvetlili, že v priebehu jedného týždňa mali trikrát vodu na 
svojich dvoroch, v záhradách, v pivniciach, všade je toaletný papier. Táto situácia je už 
neúnosná. Enormné množstvo dažďovej vody vytlačilo železný kanalizačný poklop na ceste. 



Situáciu majú aj na videu. Popri ceste je potrebné vybudovať kanál, ktorý bude túto vodu 
z ulice odvádzať. Tiež upozornili, že pred ich domami na opačnej strane cesty je veľká burina, 
z toho dôvodu, že toto verejné priestranstvo nebolo v tomto roku vôbec kosené.  
p. Kováčik – ich situáciu chápe, lebo aj na ulici jeho rodičov je to tak.  
p. Balková – bolo by potrebné požiadať správu ciest, aby upravili a vyčistili kanály, mali by 
sa obnoviť jarky ako boli niekedy.  
Poslanci zobrali pripomienky občanova na vedomie, uvedené prerokovali a a schválili 
vybudovanie kanála na ulici Pod Ráblom a na ulici pri súp. č. 256.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
2. Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia občanov bývajúcich na záhumenskej ulici, ktorí 
majú záujem o odkúpenie časti obecných pozemkov (žiadosť p. V. Tóthová, p. Miroslav 
Bohovič – príloha č. 4, p. Ľ. Németh a manž. – príloha č. 5, p. M. Ondroš a manž. – príloha č. 
6). Minulé zastupiteľstvo s predajom pozemkov nesúhlasilo, doporučilo občanom, aby si 
každý urobil pred domom parkovisko na obecnom. Poslanci doporučili, že pred ďalším 
rokovaním OZ o 16,30 hod. sa uskutoční stretnutie poslancov na ulici Záhumenská, 
k uvedeným žiadostiam.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
3. Na rokovaní sa zúčastnil aj zástupca f. Miroslav Mikulek s. r. o. p. J. Barkóci, ktorý 
oboznámil poslancov s predloženou žiadosťou firmy Mikulek o zmenu územného plánu na 
priemysel (príloha č. 7). Uvedenou zmenou je plánované vytvorenie zberného dvoru v lokalite 
Uhliská. Poslanci sa s uvedeným oboznámili a zobrali zámer f. Miroslav Mikulek na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Kováčik) 
 

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.  
 
Následne pokračovalo rokovanie obecného zastupiteľstva bodom 4.  
 



4.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  
na ZŠ s MŠ v Dvorníkoch v školskom roku 2018/2019_____________________________ 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ 
v Dvorníkoch v školskom roku 2018/2019 predložila Mgr. Ivana Hrušková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ Dvorníky. Správa tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Zároveň Mgr. Ivana Hrušková 
oboznámila poslancov s plánom práce ZŠ s MŠ v Dvorníkoch na nový školský rok 
2019/2020. P. riaditeľka informovala, že na škole sú traja nový učitelia, v prvom ročníku je 
12 žiakov, na anglickom jazyku si p. učiteľky povymieňali skupiny, bude sa s deťmi viacej 
rozvíjať komunikácia. 
p. Ambrušová – prečo bolo slávnostný začiatok školského roku v telocvični.  
Bolo vysvetlené, že z dôvodu obsadenosti kultúrneho domu.  
p. Bučko – v prvý školský deň by sa mali dávať aspoň knihy.  
 

                                                    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. 
  

 
5.  Výročná správa 2018______________________________________________________ 
   
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Konsolidovanú výročnú správu obce 
Dvorníky (príloha č. 9). P. ekonómka poslancom konsolidovanú výročnú správu podrobne 
vysvetlila. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať podľa návrhu uznesenia, kto berie na 
vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2018.      
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Horváth P.) 
 

         Uznesenie č. 36 
k bodu „Výročná správa 2018“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

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

 
6.  Správa nezávislého audítora k IÚZ a KÚZ 2018_____________________________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom audite 
účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, ktorý bola vykonaný v mesiaci júl 



2019. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce 
Dvorníky z auditu účtovnej závierky tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice a správa nezávislého 
audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce 
Dvorníky z auditu konsolidovanej účtovnej závierky tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
Starosta obce dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého 
audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 

 
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dvorníky k 30. 06. 2019_____ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce pripravila Monitorovaciu správu programového rozpočtu 
obce Dvorníky k 30. 06. 2019, ktorá tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. Vysvetlila poslancom 
najvýznamnejšie zmeny rozpočtu obce k 30. 06. 2019 v príjmovej a výdavkovej časti. 
Následne dal starosta obce hlasovať, kto berie uvedené na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 

 
 
8. Rozpočtové opatrenia___________________________________________________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 11 (príloha č. 13), č. 12 (príloha č. 14) 
a č. 13 (príloha č. 15). Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Poslanci zobrali 
na vedomie rozpočtové opatrenia č. 11/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 



Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 12/2019 a 13/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

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.  

 
 
9. Návrh  odpisu pohľadávky za JZ ____________________________________________ 
 
 
Návrh odpisu nevymožiteľných pohľadávok obce Dvorníky za jadrové zariadenia z roku 
2007, 2008 a 2009 vysvetlila poslancom ekonómka obce Ing. Eva Kmeťová. Materiál 
k návrhu tvorí prílohu č. 16. Po oboznámení sa s uvedením dal starosta hlasovať, či obecné 
zastupiteľstvo 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 €, 
v celkovej sume odpísaných pohľadávok 49.228,54 €.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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 €. 
 
 

10. Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných 
vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody  na území obce Dvorníky____________ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber 
vody na území obce Dvorníky tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice. Návrh VZN bol upravený 
a následne  schválený (príloha č. 18).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 6 



Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Kukla) 

 
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. 

 
 
11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti_____________________________ 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej 
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 26. 06. 2019 do 18. 09. 2019, 
prílohou správy hlavnej kontrolórky je správa o výsledku kontroly, uvedené správy sú 
prílohou č. 19 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 
 
12. Rôzne___________________________________________________________________  
 
 
4.  Ekonómka obce Ing. Eva Kmeťová vypracovala kalkuláciu poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad. Kalkulácia je prílohou zápisnice č. 20. Po rozsiahlej diskusii 
starosta obce dal hlasovať kto je za poplatok za komunálny odpad v roku 2020 vo výške 25,--
€/osoba: 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
3. Poslanci sa vrátili k žiadosti firmy Mikulek s. r. o. o zmenu územného plánu na priemysel 
(príloha č. 7). Uvedená zmena by narušila prírodnú krásu vstupného územia do obce 



Dvorníky v smere od obce Vinohrady nad Váhom. Starosta dal hlasovať kto je za zmenu 
územného plánu.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 0 
Proti       - 7 
Zdržal sa   - 0 
Poslanci zmenu územného plánu na priemysel neschválili.  
 
5. Dňa 14. 08. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie zmeny otváracích 
hodín prevádzky Lucia – Domov – pohostinstvo (príloha č. 21). Poslanci OZ uvedené 
prerokovali a neschválili otváracie hodiny pre prevádzku Lucia – domov, Dvorníky č. 1,  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 1 (Kováčik) 
Proti       - 6 
Zdržal sa   - 0 
 
6. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Ingrid Bojnanskej, 
ktorá bola doručená na Obecný úrad dňa 01. 08. 2019 (príloha č. 22).. Menovaná žiada 
o verejnú zbierku pre dcéru Michaelu na transplantáciu kmeňových buniek. Poslanci žiadosť 
prerokovali a doporučili žiadateľke vytvoriť účet, ktorého číslo bude zverejnené na 
internetovej stránke obce aj na úradných tabuliach.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
7. Dňa 01. 08. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť p. Petry Švihoríkovej ohľadom 
zaplatenia parkovacích miest z dôvodu dlhotrvajúcich konfliktov so susedom (príloha č. 23). 
Poslanci sa so žiadosťou oboznámili a zobrali ju na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 6 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 1 (Kováčik) 
 
8. Dňa 15. 07. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť p. Kataríny Čačkovej a Mgr. 
Alexandry Vargovej ohľadom prenájmu priestorov bývalej ambulancie MUDr. Andelovej 
(príloha č. 24). Žiadateľky majú záujem v uvedených priestoroch zriadiť kadernícky salón 
a kozmetické a nechtové štúdio. Poslanci sa so žiadosťou oboznámili a schválili prenájom 
priestorov, s tým, že starosta obce dohodne presné podmienky prenájmu.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 



Uznesenie č. 43 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

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.  

 
 
12. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 
 

p. Miko – či by bolo možné, aby v obci bola polícia, alebo aspoň by bolo treba rozšíriť 
kamerový systém.  
p. Bučko – upozornil, že sa začína ničiť futbalové ihrisko  
 
 
13. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 25 tejto zápisnice.  

 
 

14. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 18. 09. 2019 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 



Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová      .................................................. 
 
                                      Juraj Bučko                   .................................................. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


