Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 12. februára 2020
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, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora,
Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko (prezenčná listina – príloha č.1). Ďalej
boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová, 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. Rozpočtové opatrenia.
5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce
Dvorníky.
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.
8. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.
10. Rôzne.
11. Pripomienky a návrhy poslancov.
12. Návrh uznesenia.
13. Záver.
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený, s tým, že bod 6. Sa mení
nasledovne: Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky.
Starosta dal hlasovať:
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 – Mgr. Ľuboš
Gubáň, Ondrej Horváth.
Prítomní – 7/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Gubáň, Horváth)
3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Martin Kováčik, Ing. Jozef Kobora,
Stanislav Miko.
Prítomní – 7/z 9
Za
-4
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Kováčik, Kobora, Miko)
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. 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.
4.

Rozpočtové opatrenia.____________________________________________________

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19, 20/2019 (príloha č. 4) a
oboznámila poslancov s nimi. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19,
20/2019.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Následne poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (príloha č. 5).

Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za - 7
Proti - 0
Zdržal sa - 0
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
5.

Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky ______

Ing. Kmeťová, ekonómka obce Dvorníky spracovala Protokol o zverení majetku obce do
správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (príloha č.
6). Jedná sa o zakúpenie vybavenia do Materskej školy Dvorníky v celkovej sume 3502,02 €
s cieľom bezproblémového zabezpečenia otvorenia novej triedy v MŠ. Bolo zakúpené –
podlahová krytina (koberec), nábytok do triedy a rádio s CD. Návrh uznesenia – zverenie
majetku obce v celkovej sume 3557,01 € nasledovne: evidencia drobného hmotného majetku
ZŠ s MŠ Dvorníky na podsúvahovom účte v sume 3557,01 poslanci schválili nasledovne:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za - 7
Proti - 0
Zdržal sa - 0
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 €
6.

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky_____

Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky
(príloha č. 7) predniesla poslancom p. Kadlecová.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za - 7
Proti - 0
Zdržal sa - 0

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.
7.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025__________________

Obec Dvorníky dala vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky na roky
2020 – 2025. Návrh určenia cieľov a priorít rozvoja sociálych služieb bol zverejnený na
úradnej tabuli a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Vysvetlenie priorít rozvoja sociálnych
služieb je priložené v prílohe č. 9. Poslanci prerokovali komunitný plán na roky 2020 – 2025
a následne ho schválili:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za - 7
Proti - 0
Zdržal sa - 0
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.
8.

Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019____________

Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala súhrnnú správu hlavnej
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorá tvorí prílohu č. 10 tejto
zápisnice. V závere je zhodnotené splnenie všetkých zákonných povinností. Poslanci uvedené
zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
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.
9.

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 12. 12. 2019 do 12. 02. 2020,
ktorá tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 7
k bodu „Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019“
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 12.
12. 2019 do 12. 02. 2020.
10. Rôzne_____________________________________ _____________________________
1. Na základe zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je potrebné schváliť členov
komisie (materiál príloha č. 12). Členom komisie môže byť iba poslanec OZ. Ak sú
v OZ zástupcovia politických strán a politických hnutí a nezávislí poslanci, komisia je
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného
zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento
počet nedosiahne uvedeným spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu
politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Za členov
komisie podľa uvedeného pokynu boli navrhnutí poslanci Ing. Jozef Kobora, Peter
Horváth a Daniela Ambrušová. O uvedenom sa hlasovalo:
Prítomní: 7/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa – 2 (Kobora, Ambrušová)
2. Dňa 11. 02. 2020 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín
prevádzky Beauty studio Alexandra, Dvorníky 6 (príloha č. 13). Poslanci OZ uvedené
prerokovali a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Beauty studio Alexandra
nasledovne: v pondelok – piatok od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
3. Dňa 11. 02. 2020 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o schválenie otváracích hodín
prevádzky Hair salon Katarína, Dvorníky 6 (príloha č. 14). Poslanci OZ uvedené
prerokovali a schválili otváracie hodiny pre prevádzku Hair salon Katarína
nasledovne: v pondelok – piatok od 8,00 hod. do 20,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod.
do 12,00 hod.
Hlasovanie:

4.

5.

6.

7.

Prítomní: 7/z 9
Za
–7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Dňa 22. 01. 2020 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o odpustenie poplatku za
prenájom kultúrneho domu za účelom organizovania Rodičovského plesu (príloha č.
15). Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci dali hlasovať, kto je za odpustenie
poplatku:
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–5
Proti
-0
Zdržal sa – 2 (Kováčik, Ambrušová)
Športový klub Dvorníky doručil žiadosť o zrušenie rozhodnutia o spoplatnení
poplatku za užívanie telocvične v Základnej škole v Dvorníkoch od 1. 1. 2020, ktorá
tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice + príloha Zmluva o výpožičke nehnuteľných vecí
uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
v platnom znení. Poslanci uvedené prerokovali.
p. Bučko a Kobora – peniaze, ktoré sa vyberú za prenájom by bolo treba investovať
v škole, aby bolo vidieť ich použitie.
p. Gubáň – je potrebné poďakovať všetkým, ktorý na ihrisku s deťmi pracujú. Treba si
vážiť ich mravenčiu prácu.
Následne poslanci hlasovali o tom, že doporučujú riaditeľke ZŠ s MŠ odpustiť
poplatok ŠK Dvorníky a zároveň DHZ Dvorníky, na základe ústnej žiadosti predsedu
od 1. 1. 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–6
Proti
-0
Zdržal sa – 1 (Ambrušová)
Dňa 03. 02. 2020 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o odpustenie miestnej dane
za užívanie verejného priestranstva za parkovanie troch autobusov od SAD Dunajská
Streda akciová spoločnosť (príloha č. 17). Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci
dali hlasovať, kto je za odpustenie poplatku:
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–0
Proti
-7
Zdržal sa – 0
Dňa 04. 02. 2020 bola doručená na Obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemku parc.
č. 1818/133 vo výmere 627 m², ktorá je prílohou č. 18. Poslanci uvedenú žiadosť
prerokovali a zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–7
Proti
-0
Zdržal sa – 0
Zároveň schválili vypracovanie zámeru a znaleckého posudku na odpredaj uvedeného
pozemku.
Hlasovanie:

Prítomní: 7/z 9
Za
–6
Proti
-0
Zdržal sa – 1 (Kobora)
8. Starosta obce informoval poslancov o rozpise prác projektu „Wifi pre Teba“ (príloha
č. 19). Na základe uvedeného poslanci zrušili uznesenie č. 60/2019 bod 4
z predchádzajúceho rokovania OZ v znení:
OZ v Dvorníkoch: 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
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–7
Proti
-0
Zdržal sa – 0
Následne poslanci neschválili spracovanie žiadosti o NFP na podporu výzvy „Wifi pre
Teba“.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
–7
Proti
-0
Zdržal sa – 0
9. Starosta obce informoval poslancov o vykonanej oprave cesty na Borodoch. Uvedenú
opravu vykonala firma Mikulek s. r. o.
10. Starosta obce informoval poslancov, že firma, ktorá realizuje stavbu Vodovodu na
Posádke momentálne nepokračuje, z toho dôvodu, že v projekte bolo naprojektované
slabé čerpadlo. Nové, silnejšie čerpadlo bude stáť 3.600,-- €. Uvedené bude
financované si peňazí, ktoré sú v rozpočte vyčlenené na porealizačné konanie.
p. Kobora – informoval, že sa mu nepáči, ako opravené komunikácie po výkopových
prácach na stavbe vodovodu. Komunikácie nie sú opravené, sú len zasypané
kamenivom.
11. Starosta obce informoval poslancov, že na náklady obce sa uskutoční geodetické
zameranie záhumenskej ulice a potom sa náklady rozdelia medzi kupujúcich.
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“.
11. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________
p. Ambrušová – sa poďakovala za spustenie prevádzky novej triedy v Materskej škole. Ešte
by bolo potrebné dokúpiť učebné vzdelávacie pomôcky a skrinku na topánky pre p. učiteľky.
Zároveň vyjadrila sťažnosť na Mikuláša, počas kultúrnej akcie, lebo sa niektoré detičky
sťažovali, že nedostali darčeky.
p. Gubáň – sa informoval či sa bude vykonávať jarný orez stromov. Zároveň sa informoval,
čo sa urobí s autom, ktoré je už dlhšiu dobu odstavené pred ihrskom.
Pani Balková – občianka, vyjadrila pripomienku, aby sa vyhlasovalo zvolanie riadneho
zasadnutia zastupiteľstva jeden deň dopredu.
12. Návrh uznesení____________________________ _____________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice.
13. Záver____________________________________ _____________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a
rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 12. 02. 2020
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ľuboš Gubáň ..........................
Ondrej Horváth ..............................

