
Výpis uznesení  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 24. 06. 2020 

 
Uznesenie č. 14 

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 – D. Ambrušová, Ing. A. Kukla. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. J. Kobora. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
                                                    Uznesenie č. 15 

k bodu „Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 
 

Uznesenie č. 16 

k bodu „Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, 

hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019“  

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce v roku 2019 bez 
výhrad. 

2. berie na vedomie celkové čerpanie rezervného fondu v roku 2019 vo výške 32.429,16 
€.  
 

Uznesenie č. 17 

k bodu „Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2019“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2019.  
 

Uznesenie č. 18 

k bodu „Dodatok č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu 

obecných bytov v obci Dvorníky“. 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje dodatok č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných 
bytov v obci Dvorníky. 

 
Uznesenie č. 19 

k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2020 



 
2. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 
3. Schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 65.600,43 € na splátky úveru. 
4. Schvaľuje presun kapitálových výdavkov v sume 10.000,-- €, krytých rezervným 

fondom na bežné výdavky v sume 10.000,-- €.  
 

Uznesenie č. 20 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti  

za obdobie od 22. 04. 2020 do 24. 06. 2020“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 
04. 2020 do 24. 06. 2020. 

 
Uznesenie č. 21 

k bodu „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2020“ 
 
OZ v Dvorníkoch:  

1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 
2020. 

 
Uznesenie č. 22 

k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorníky o počtoch žiakoch v Základnej 
škole a v Materskej škole. 

2. schvaľuje  bezplatný prenájom pozemku parc. č. 203/1 v areály Základnej školy pre 
Rodičovské združenie pri ZŠ pre účely vybudovania outdoorovej triedy.  

3. berie na vedomie informáciu p. Boženíka o zúčtovaní dotácie vo výške 5650,-- do 31. 
10. 2020.  

4. schvaľuje zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad pre Bar 69, Dvorníky 
232 za obdobie od 13. 03. 2020 – 29. 05. 2020 o päť vývozov menej, čo predstavuje 
sumu 50,16 €.  

5. neschvaľuje žiadosť p. Ľ. Fančoviča o zmenu územného plánu. 
6. prerokovalo žiadosť p. Ondroša a doporučuje starostovi obce v uvedenej záležitosti 

konať.  
7. schvaľuje zverejnenie zámeru na odpredaj motorového vozidla Škoda 1203. 
8. neschvaľuje odpredaj časti pozemku parc. č. 312/4 pre p. P. Očenáša.  
9. berie na vedomie informáciu starostu obce o projekte „Zateplenie a obnova 

kultúrneho domu“. 
10. berie na vedomie informáciu starostu obce na vykonaných prácach na stavbe 

vodovod Posádka.  
11. berie na vedomie informáciu poslanca p. M. Kováčika o havarijnom stave detského 

ihriska pri kostole.  
 

V Dvorníkoch, dňa 24. 06. 2020 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 


