
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 12. 02. 2020 
 
 

Uznesenie č. 1 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. 
2. schvaľuje program rokovania.  
3. poveruje Martinu Podkopčanovú  vyhotovením zápisnice.  
4. určuje overovateľov zápisnice – Mgr. Ľ. Gubáň, O. Horváth. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, Ing. J. Kobora, S. Miko. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
                                                    Uznesenie č. 2 

k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 17, 18, 19, 20/2019. 
2. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020.  

 
Uznesenie č. 3 

k bodu „Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky“.  
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje  zverenie majetku obce v celkovej sume 3557,01 € nasledovne: evidencia 
drobného hmotného majetku ZŠ s MŠ Dvorníky na podsúvahovom účte v sume 
3557,01 € 
 

Uznesenie č. 4 
k bodu „Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky.  
 

Uznesenie č. 5 
k bodu „Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025. 
 

Uznesenie č. 6 
k bodu „Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 
2019.  



Uznesenie č. 7 
K bodu „ Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 12. 
12. 2019 do 12. 02. 2020.  
 

Uznesenie č. 8 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje členov komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Jozef Kobora, Peter 
Horváth, Daniela Ambrušová.  

2. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Beauty studio Alexandra, Dvorníky 6 
v pondelok  - piatok od 8,00 hod. do 20,00 hod.   

3. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Hair salon Katarína, Dvorníky 6 
v pondelok – piatok od 8,00 hod. do 20,00 hod. a v sobou od 8,00 hod. do 12,0 hod.  

4. schvaľuje odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD pre Rodičovské združenie 
pri ZŠ Dvorníky.  

5. prerokovalo žiadosť Športového klubu Dvorníky a doporučuje riaditeľke ZŠ s MŠ 
odpustiť poplatok ŠK Dvorníky a DHZ Dvorníky na základe ústnej žiadosti predsedu 
od 01. 01. 2020. 

6. neschvaľuje odpustenie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za 
parkovanie autobusov pre SAD Dunajská Streda a. s.  

7. prerokovalo a berie na vedomie žiadosť p. Romana Bojnanského o odkúpenie 
pozemku parc. č. 1818/133. 

8. schvaľuje vypracovanie zámeru a znaleckého posudku na odpredaj parc. č. 1818/133.  
9. ruší uznesenie č. 60/2019 bod 4.  
10. neschvaľuje spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu výzvy 

„Wifi pre Teba“. 
 

 
V Dvorníkoch, dňa 12. 02. 2019 
 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 


