
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 22. apríla 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, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, 
Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina – príloha č.1). Ďalej 
boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová, Ing. Eva Kmeťová, 
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. Protokol o zverení majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky 

– Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky.  
6. Zrušenie nájomného živnostníkom od 16. 03. 2020 do odvolania.  
7. Rôzne.  
8. Pripomienky a návrhy poslancov.  
9. Návrh uznesenia.  
10. Záver.  

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať: 
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6  
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 – Ondrej Horváth, 
Martin Kováčik.  
Prítomní – 6/z 9  
Za            - 4 
Proti        - 0  



Zdržal sa - 2 (O. Horváth, Kováčik)  
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________ 

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Juraj Bučko, Ing. Andrej Kukla, 
Stanislav Miko.  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 3 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 3 (Bučko, Kukla, Miko)  
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

Uznesenie č. 9 
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 – O. Horváth, M. Kováčik. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – J. Bučko, Ing. A. Kukla, S. Miko. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
 
4. Rozpočtové opatrenia.____________________________________________________  
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 2/2020 (príloha č. 4) a oboznámila 
poslancov s ním.  
 
Prišiel p. P. Horváth. 
 
Poslanci zobrali uvedené rozpočtové opatrenia č. 2/2020 na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 1 (P. Horváth)  
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 3/2020 (príloha č. 5) a oboznámila 
s ním poslancov.  
 



 
Poslanci prerokovali rozpočtové opatrenie č. 3/2020, s tým, že sa k nemu vyjadria na ďalšom 
rokovaní Obecného zastupiteľstva.   
 

Uznesenie č. 10 
k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 
 
 
5. Protokol o zverení majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ 

Dvorníky – Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky___  
 
 
Ing. Kmeťová, ekonómka obce Dvorníky spracovala Protokol o zverení majetku obce 
Dvorníky do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (príloha č. 6). Jedná sa o interiérové a prístrojové vybavenie učebne a stavebné 
úpravy učebne v celkovej sume 47996,16 € Návrh uznesenia – zverenie majetku obce 
v celkovej sume 47.996,16 € nasledovne: účet 021 – stavby v sume 8.394,-- €, účet 028 
drobný hmotný majetok v sume 13.445,76 €, účet 022 interiérové vybavenie v sume 
26.156,40 € poslanci schválili nasledovne:  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za - 7  
Proti - 0  
Zdržal sa - 0  
 

Uznesenie č. 11 
k bodu „Protokol o zverení majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ 
Dvorníky – Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky“. 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje  zverenie majetku obce v celkovej sume 47.996,16 € nasledovne: účet 021 
– stavby v sume 8.394,-- €, účet 028 drobný hmotný majetok v sume 13.445,76 €, účet 
022 interiérové vybavenie v sume 26.156,40 €.  

 
 
6. Zrušenie nájomného živnostníkom od 16. 03. 2020 do odvolania. ________________  
 
 
Starosta obce Dvorníky predniesol poslancom návrh na zníženie výšky nájomného pre 
prevádzky, ktoré majú s obcou nájomné zmluvy na prenájom priestorov, rozpis dôvodu 
návrhu je v prílohe č. 7.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za - 7  
Proti - 0  
Zdržal sa - 0  
 



Uznesenie č. 12 
k bodu „Zrušenie nájomného živnostníkom od 16. 03. 2020 do odvolania“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje zníženie výšky nájomného pre prevádzky, ktoré majú s obcou nájomné 
zmluvy, podľa toho koľko dní bude prevádzka zatvorená, z dôvodu opatrení 
vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva SR.   

 
 
7. Rôzne_____________________________________ _____________________________  
 

 
1. Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej 

kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 13. 02. 2020 do 22. 
04. 2020, ktorá tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 

2. Starosta obce informoval poslancov, že na obec bol doručený list od Ing. Leonarda 
Bugára, ktorý v ňom informuje starostu a poslancov o pohybe motorových vozidiel 
v chatovej osade na Posádke (príloha č. 9) 

3. Mgr. Ivana Hrušková, informovala poslancov, že pred budovou ZŠ sa plánuje 
výstavba vonkajšej triedy. Informovala, že je potrebné, aby obec pozemok pod 
vonkajšiu triedou prenajala základnej škole, nakoľko pozemok má vo vlastníctve obec.   

4. Starosta obce informoval, že máme záujemcu o odkúpenie vozidla Škoda 1203 – 
sanitka.  

5. Pani poslankyňa Daniela Ambrušová požiadala o vypracovanie zoznamu neplatičov 
do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva.  

6. Starosta obce informoval poslancov, že firma Citrón zistila, že vo vodárni bude treba 
opraviť elektriku, ktorá je v kritickom stave.  

7. P. Patrik Očenáš doručil dňa 20. 4. 2020 žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 312/4 
vo vlastníctve obce Dvorníky, starosta o uvedenom poslancov informoval.  

8. Mgr. Ivana Hrušková, informovala poslancov ako počas núdzového stavu prebieha 
vyučovanie a hodnotenie žiakov v základnej škole. Informovala poslancov, že nikto 
v tomto roku neprepadne.  
p. Ambrušová sa informovala na nájom telocvične. P. riaditeľka vysvetlila, že budú 
uprednostňovať tých, ktorí budú za prenájom platiť. Športový klub a hasiči platiť 
nemusia. 

9. Starosta obce informoval, že poslanci sa málo zapájajú do činnosti obce, občania by 
chceli vidieť ich prácu poslanca.  
  

Uznesenie č. 13 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 13. 
02. 2020 do 22. 04. 2020.  
 

 



8. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  
 
 
p. Horváth – na vybrúsenie parkiet, sa môže požičať s požičovne brúska.  
 
 
9. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
 
 
10. Záver____________________________________ _____________________________  
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 22. 04. 2020 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová  
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik .............................. 
                  
                                       Ondrej Horváth .............................. 
 
 


