
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 11. 12. 2019 
 
 

Uznesenie č. 44 
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. M. Kováčik, Ing. J. Kobora. 
      5.   schvaľuje návrhovú komisiu – p. J. Bučko, p. S. Miko, p. Daniela Ambrušová.  

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

                                                    Uznesenie č. 45 
k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje rozpočtové oparenie č. 16/2019. 
1. berie na vedomie plán rozpočtové opatrenie č. 14,15/2019. 

 
Uznesenie č. 46 

k bodu „Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ 
Dvorníky“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje zverenie majetku obce v celkovej sume 7688,73 € nasledovne: účet 022 
samostatné hnuteľné veci v sume 4496,50, účet 028 drobný hmotný majetok v sume 
3062,41 €, podsúvahový účet v sume 129,82 €. 

 
Uznesenie č. 47 

k bodu „Návrh počtu prijímaných žiakov a návrh počtu tried v 
Materskej škole Dvorníky od 01. 01. 2020“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje od 1. 1. 2020 počet tried v MŠ – 3 , počet žiakov v MŠ – 59. 
 

 
Uznesenie č. 48 

k bodu „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného 
rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020 - 2022“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu 
obce Dvorníky na roky 2020 - 2022. 

 

Uznesenie č. 49 
k bodu „Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020 – 2022 a na rok 2020“ 
 
OZ v Dvorníkoch:  
      1.   schvaľuje  rozpočet na rok 2020 



Bežné príjmy obec 1 405 955 

Bežné príjmy ZŠ 50 275 

Kapitálové príjmy 623 161,19 

Finančné operácie príjmové 217 120,25 

Príjmy spolu 2 296 511,44 

 

Bežné výdavky 636 907,96 

Bežné výdavky ZŠ      814  421 

Kapitálové výdavky 762 807,48 

Finančné operácie výdavkové 72 375 

Výdavky spolu 2 286 511,44 

 

na úrovni ekonomickej klasifikácie - položky, podpoložky podľa prílohy č. 1 a zároveň 
schvaľuje finančné krytie programov a podprogramov obce na rok 2020 podľa prílohy č. 2. 

2. berie na vedomie viacročný rozpočet  na roky 2021 – 2022.  

 

 

Rozpočet na 
rok 2021 

v € 

Rozpočet na 
rok 2022 

v € 

Bežné príjmy 1 403 705 1 408 705 

Bežné príjmy ZŠ 17 000 17 000 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 99 605 0 

Príjmy spolu 1 533 910 1 425 405 

 

 



 

 

Rozpočet na 
rok 2021 

v € 

Rozpočet na 
rok 2022 

v € 

Bežné výdavky obec 554 734 539 632 

Bežné výdavky ZŠ 816 201 840 810 

Kapitálové výdavky 80 300 32 088 

Finančné operácie výdavkové 72 375 21 875 

Výdavky spolu 1 523 610 1 434 405 

   

na úrovni ekonomickej klasifikácie - položiek, podpoložiek, podľa prílohy č.1 a zároveň berie 
na vedomie finančné krytie programov a podprogramov obce na roky 2021-2022  podľa 
prílohy č.2 

Uznesenie č. 50 
k bodu „Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje  VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  
 

Uznesenie č. 51 
k bodu „Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky “ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky. 
 

Uznesenie č. 52 
k bodu „Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
 
 

Uznesenie č. 53 
K bodu „Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
       1.   schvaľuje VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 

Uznesenie č. 54 
k  bodu „Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  



1. schvaľuje VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj . 
 

Uznesenie č. 55 
k bodu „Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie “ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje  VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie . 
 

Uznesenie č. 56 
k bodu „Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci 

Dvorníky“  
 

OZ v Dvorníkoch:  
       1.   schvaľuje VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky 
 

Uznesenie č. 57 
k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.“ 

 
OZ v Dvorníkoch 

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 19. 09. 
2019 do 11. 12. 2019  

 
Uznesenie č. 58 

k bodu „Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020“ 
 

OZ v Dvorníkoch: 
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 1. Polrok 2020. 

 
Uznesenie č. 59 

k bodu „Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020“ 
 

OZ v Dvorníkoch: 
1. schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020 . 

 
Uznesenie č. 60 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. ruší bod B/4 uznesenia č. 3/2007 zo dňa 22. 06. 2007.  
2. schvaľuje od 01. 01. 2020 cenu vody pre všetky odberné miesta nachádzajúce sa 

v časti Borody, podľa poslednej aktuálnej fakturovanej ceny od obce Vinohrady nad 
Váhom.  

3. doporučuje starostovi obce riešiť odovzdanie vodovodu časti Borody 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.  

4. schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu „Wifi pre Teba“:  

- realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“ 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec 

Dvorníky z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,-- €.  
- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP 
- Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (SO OPII) 2014-2020 



5. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Domov, Dvorníky 1 v letnom 
období od 01. 04. – 31. 10. nasledovne:  pondelok, utorok od 12,00 hod. do 22,00 
hod., streda, štvrtok od 10,00 hod. do 22,00 hod., piatok, sobota od 10,00 hod. do 
01,00 hod., nedeľa od 10,00 hod. do 22,00 hod.  

6. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Domov, Dvorníky 1 v zimnom 
období od 01. 11. – 31. 03. nasledovne: pondelok, utorok od 12,00 hod. do 22,00 hod., 
streda, štvrtok od 10,00 hod. do 22,00 hod., piatok, sobota od 10,00 hod. do 23,00 
hod., nedeľa od 10,00 hod. do 21,00 hod.  

7. schvaľuje výšku nájomného pre lekáreň v sume 1,--/mesiac v roku 2020, s tým, že 
druhému subjektu bude sprístupnený prechod cez zadný východ. Z dôvodu 
rekonštrukcie priestoru nebudú obmedzené podmienky prevádzkovania lekárne. 

8. berie na vedomie výzvu Trnavského samosprávneho kraja poskytnúť finančné 
prostriedky do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy 
Trnavského kraja zaplatením členského príspevku.  

9. berie na vedomie zmenu názvu predajne a výrobne mäsiarstva na: Mäsiarstvo 
Prokop, s. r. o., Dvorníky 702 a schvaľuje otváracie hodiny nasledovne: pondelok – 
zatvorené, utorok – piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod., 
sobota od 7,00 hod. do 12,00 hod.  

10. neschvaľuje predaj pozemku pre p. Jna Kozáka, časť parcely 355/3 v k. ú. Dvorníky 
pod č. 350 vo výmere 29 m². 

11. schvaľuje odpredaj nákladného motorového vozidla Tatra 815 pre p. Miroslava 
Mikuleka podľa zámeru obce zo dňa 21. 03. 2019. 

12. schvaľuje žetónový systém na uloženie odpadu na zbernom mieste Dvorníky. Každá 
domácnosť dostane žetóny podľa počtu osôb na jeden rok. Žetón navyše sa 
spoplatňuje v sume 5,-- €/max. 100 kg.  

13. schvaľuje vypracovaniu zámeru odpredaja pozemkov na záhumenskej ulici podľa 
geometrického plánu, ktorý zabezpečí obec Dvorníky. 

 
 

V Dvorníkoch, dňa 11. 12. 2019 
 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


