
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 11. decembra 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, 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, Ing Eva Kmeťová, Hedviga Kadlecová, Ľubica Blašková a ďalší 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. Rozpočtové opatrenia. 
5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.  
6. Návrh počtu prijímaných žiakov a návrh počtu tried v Materskej škole Dvorníky od 

01. 01. 2020. 
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dvorníky 

na roky 2020 - 2022. 
8. Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020 – 2022 a na rok 2020. 
9. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  
10. Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky . 
11. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.  
12. Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
13. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj . 
14. Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie . 
15. Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky . 
16. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.  
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na na I. polrok 2020. 
18. Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020. 
19. Rôzne. 
20. Pripomienky a návrhy poslancov. 
21. Návrh uznesenia. 
22. Záver. 

 
Program dnešného rokovania  bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 8/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 – Martin Kováčik, 
Ing. Jozef Kobora. 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Kováčik, Kobora) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  

 
 

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Juraj Bučko, Stanislav Miko, Daniela 
Ambrušová. 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Bučko, Miko, Ambrušová) 
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného  
zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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.  
 

 
4.  Rozpočtové opatrenia_________________________________________________ 
 



 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 14 a č. 15 (príloha č. 4),  a č. 16 
(príloha č. 5). Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Poslanci schválili  
rozpočtové opatrenia č. 16/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14, 15/2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    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. 

  
 

5.  Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky._______ 
   
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala návrh zverenia majetku obce do správy ZŠ 
s MŠ Dvorníky a Protokol o zverení majetku obce do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (príloha č. 6). P. ekonómka poslancov 
s uvedeným oboznámila a po prerokovaní dal starosta obce hlasovať podľa návrhu uznesenia, 
kto 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 €:       
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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 €. 
 

 



4. Návrh počtu prijímaných žiakov a návrh počtu tried v Materskej škole Dvorníky 
od 01. 01. 2020________________________________________________________ 

 
 
Mgr. Ivana Hrušková pripravila návrh počtu pijímaných žiakov a návrh počtu tried v MŠ 
Dvorníky od 01. 01. 2020 (príloha č. 7). Starosta obce dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje od 01. 01. 2020 počet tried v MŠ – 3, a počet žiakov v MŠ – 59. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 

 
7. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dvorníky 
na roky 2020 - 2022. 
 
 
Ľubica Blašková, hlavná kontrolórka obce Dvorníky pripravila Stanovisko k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020 – 2022 (príloha č. 8), ktoré poslancom OZ 
predniesla. Následne dal starosta obce hlasovať, kto berie uvedené na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 
 
8. Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020 – 2022 a na rok 2020______ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 - 
2022 (príloha č. 9). Oboznámila poslancov s položkami rozpočtu a významnými investičnými 
akciami. Rozpočet na rok 2020 je vytvorený ako prebytkový a tiež rozpočty na roky 2021 
a 2022 sú zostavené ako prebytkové. Poslanci následne schválili 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 
schválili finančné krytie programov a podprogramov obce na rok 2020 podľa prílohy č.2. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne poslanci zobrali na vedomie viacročný rozpočet a 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. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Prílohy č. 1 a č. 2 sú prílohou Výpisu uznesení (príloha č. 35 tejto zápisnice) 
 

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. 

1. 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 

 
9. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení___________________________ 
 
 
Návrh VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dvorníky a zverejnené na webovej stránke 
obce dňa 25. 11. 2019, tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. Ing. Kmeťová poslancom vysvetlila 
VZN a poslanci schválili zmenené VZN, príloha č. 11.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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.  
 
 
10. Návrh VZN obce Dvorníky č. 5/2019 o miestnych 
Daniach  na území obce Dvorníky______________________________________________ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky 
predniesla poslancom p. Kadlecová tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. Návrh VZN bol 
upravený a následne  schválený (príloha č. 13).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 1 (Kobora) 
Zdržal sa   - 0 

 
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. 

 



11. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva___________ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
predniesla poslancom p. Kadlecová tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice. Návrh VZN bol 
upravený a následne  schválený (príloha č. 15).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
p. Bučko sa informoval aká je vymožiteľnosť poplatku uvedeného v § 5  
 

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. 
 
 
12. Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady___ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady poslancom predniesla p. Kadlecová a tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. Návrh VZN 
bol upravený a následne  schválený (príloha č. 17).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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.  
 
 
13. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj____________________________ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj poslancom predniesla p. 
Kadlecová a tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice. Návrh VZN bol upravený a následne  
schválený (príloha č. 19).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 1 (Bučko) 



Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 
 
14. Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu  
 nákladov na výchovu a vzdelanie_____________________________________________  
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie poslancom predniesla p. Kmeťová, ekonómka obce 
a tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice. Návrh VZN bol  následne  schválený (príloha č. 21).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Kukla, Kováčik) 
 

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 . 
 
 
15. Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky__ 
 
 
Návrh VZN obce Dvorníky č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci 
Dvorníky poslancom predniesla Ing. Kmeťová, ekonómka obce a tvorí prílohu č. 22 tejto 
zápisnice. Návrh VZN bol  následne  schválený (príloha č. 23).  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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 
 



 
16. 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 19. 09. 2019 do 11. 12. 2019, 
prílohou správy hlavnej kontrolórky je správa o výsledku kontroly, uvedené správy sú 
prílohou č. 24 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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  

 
 
17.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020__________________________ 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky Obce Dvorníky na 1. polrok 2020 (príloha č. 25). Poslanci plán kontrolnej 
činnosti schválili. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 
 
18. Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020____________________________ 
 
 
Starosta obce predložil návrh Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2020, príloha č. 26. 
Poslanci harmonogram schválili.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 



Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 59 
k bodu „Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2020 
 
 
12. Rôzne___________________________________________________________________  
 
 

1. Starosta obce, Maroš Nemeček predložil materiál (príloha č. 27), týkajúci sa ceny 
vody na Borodoch. Obec Dvorníky uznesením č. 3/2007 bod B/4 zo dňa 22. 6. 2007 schválilo 
cenu vody pre časť Borody pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci  podľa skutočnej 
fakturovanej ceny od obce Vinohrady nad Váhom, toto uznesenie navrhujeme zrušiť.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Zároveň starosta navrhol schváliť od 1. 1. 2020 cenu vody pre všetky odberné miesta           
nachádzajúce sa v časti Borody podľa poslednej aktuálnej fakturovanej ceny od obce  
Vinohrady nad Váhom.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne poslanci doporučili starostovi obce riešiť odovzdanie vodovodu časti Borody do 
správy Zápaoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.  

2. Starosta obce predložil poslancom zámer o poskytnutie finančného príspevku na 
podporu „Wifi pre Teba“ (príloha č. 28). Výška maximálneho celkového spolufinancovania 
zo strany žiadateľa obec Dvorníky je 5 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
čo predstavuje sumu 750,-- €. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 6 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 2 (Kobora, Kováčik) 

3. Dňa 06. 12. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín 
v letnom období od 1. 4. do 31. 10. prevádzky Piváreň Domov, Dvorníky 1 (príloha č. 29). 
Poslanci OZ uvedené prerokovali a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Domov, 
Dvorníky č. 1,  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ambrušová) 



4. Dňa 06. 12. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín 
v zimnom období od 1. 11. do 31. 03. prevádzky Piváreň Domov, Dvorníky 1 (príloha č. 30). 
Poslanci OZ uvedené prerokovali a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Piváreň Domov, 
Dvorníky č. 1,  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 7 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ambrušová) 
 

5. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť, ktorá bola 
doručená na Obecný úrad dňa 16. 10. 2019 (príloha č. 31). V uvedenej žiadosti žiada Lekáreň 
Dvorníky, zastúpená PharmDr. R. Demčukom o pokračovanie v úprave výšky nájomného aj 
v roku 2020. Starosta obce navrhol, aby za priestory, v ktorých podniká platil riadne nájomné 
a ostatné priestory by mal za 1,-- €.  
p. Gubáň – vyjadril názor, že keď odišli lekári, tak túto službu by sme si mali udržať.   Môže 
sa predpokladať, že aj Lekáreň v obci dlho nevydrží.  
Starosta dal hlasovať, že sa schvaľuje výška 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 nebud obmedzené podmienky prevádzkovania lekárne.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa - 0 

6. Dňa 16. 10. 2019 bol doručený na Obecný úrad list od Trnavského samosprávneho 
kraja ohľadom uhradenia členského príspevku do Centrálneho krízového fondu regionálnej 
a miestnej samosprávy Trnavského kraja (príloha č. 32). Poslanci sa so žiadosťou oboznámili 
a zobrali ju na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa - 0 
     7. Dňa 04. 12. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín 
a ohlásenie zmeny názvu predajne mäsiarstva v našej obci (príloha č. 33). Poslanci OZ 
uvedené prerokovali a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Mäsiarstvo Prokop a zobrali 
na vedomie zmenu názvu predajne.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 8 
Proti       - 0 
Zdržal sa - 0 
      8. Dňa 11. 12. 2019 bola doručená na Obecný úrad žiadosť p. Jána Kozáka o odkúpenie 
časti pozemku parcely č. 355/3 v k. ú. Obce Dvorníky o výmere 29 m² (príloha č. 34). 
Poslanci sa so žiadosťou oboznámili a neschválili predaj pozemku.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 0 
Proti       - 8 



Zdržal sa   - 0 
9. Starosta obce oboznámil poslancov, že p. Miroslav Mikulek má záujem odkúpiť 

nákladné motorové vozidlo Tatra 815, ktoré je vo vlastníctve obce. Starosta dal o uvedenom 
hlasovať. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 0 
Proti       - 8 
Zdržal sa   - 0 

5. Starosta obce informoval poslancov, že na zberné miesto, ktoré sa nachádza v našej 
obci, je potrebné vymyslieť systém, ktorý bude regulovať množstvo dovezeného odpadu. Bol 
navrhnutý žetónový systém na uloženie odpadu, tak že každá domácnosť dostane žetón podľa 
počtu osôb na jeden rok. Žetóny navyše bud spoplatnené v sume 5,-- €/max. 100 kg.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za          - 0 
Proti       - 8 
Zdržal sa   - 0 

6. Na základe žiadostí, ktoré obdržala obec Dvorníky o odkúpenie pozemkov na ulici 
záhumenská, poslanci schvaľujú vypracovanie zámeru odpredaja pozemku na záhumenskej 
ulici podľa geometrického plánu, ktorý zabezpečí obec Dvorníky. 
 

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. 

 
 
12. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 

 
 

p. Kukla – navrhol, aby sa nevyberal poplatok za vyhlásenie v MR pri pohreboch.  
 
 
13. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 35 tejto zápisnice.  

 
 

14. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 11. 12. 2019 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik             .................................................. 
 
                                       Ing. Jozef Kobora          .................................................. 



 


