
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 24. júna 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 6 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin 
Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA (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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 
5. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, hodnotenie 

programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019. 
6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2019. 
7. Dodatok č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci 

Dvorníky. 
8. Rozpočtové opatrenia. 
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 04. 20 do 24. 06. 

20. 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Dvorníky na 2. polrok 2020. 
11. Rôzne. 
12. Pripomienky a návrhy poslancov. 
13. Návrh uznesenia. 
14. Záver. 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 6/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 – p. Daniela 
Ambrušová, Ing. Andrej Kukla. 



Prítomní – 6/z 9 
Za             - 4 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Ambrušová, Kukla) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  

a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. M. Kováčik, Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. J. 
Kobora. 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Kováčik) 
 
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. 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. 

 
 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019______________ ___ 

 

 
Kontrolórka obce p. Ľubica Blašková prečítala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu 
obce Dvorníky za rok 2019, toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 4. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
Obce Dvorníky za rok 2019.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
 



                                                    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. 
 
 
5.  Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, hodnotenie 

programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019 ____________________________ 

   
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2019 a prílohu č. 1 k Záverečnému účtu – Hodnotenie plnenia programov 
obce – hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu (príloha č. 5). Návrh záverečného 
účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce Dvorníky dňa 26. 05. 2020 a zverejnený na 
elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 26. 05. 2020. P. ekonómka 
poslancom záverečný účet podrobne vysvetlila. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať 
podľa návrhu uznesenia, kto schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 
v roku 2019 bez výhrad.      
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
Ďalej dal starosta hlasovať kto berie na vedomie celkové čerpanie rezervného fondu v roku 
2019 vo výške 32.429,16 €.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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 

€.  
 
 
6.  Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2019_______________________ 

 
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Konsolidovanú výročnú správu Obce Dvorníky 
za rok 2019, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. P. ekonómka poslancom vysvetlila obsah 



Konsolidovanej výročnej správy obce Dvorníky a následne dal starosta hlasovať, kto berie na 
vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2019.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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.  

 
 
7. Dodatok č. 1/2020  

k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.        _____ 

 
 
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci 
Dvorníky tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Návrh VZN bol prerokovaný a schválený podľa 
návrhu.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 0 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 

 

8.  Rozpočtové opatrenia______________________________________________________ 

 

 

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 3/2020 (príloha č. 8) a č. 4/2020 
(príloha č. 9). Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Poslanci zobrali na vedomie 
rozpočtové opatrenia č. 3/2020. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 
Následne poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 



Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 
Ďalej poslanci schválili čerpanie rezervného fondu v sume 65.600,43 € na splátky úveru. 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 
Tiež poslanci schválili presun kapitálových výdavkov v sume 10.000,-- €, krytých rezervným 
fondom na bežné výdavky v sume 10.000,-- €. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 

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,-- €.  
 
 
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti_____________________________ 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej 
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 23. 4. 2020 do 24. 6. 
2020, ktorá tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kukla) 
 

Uznesenie č. 20 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 

za obdobie od 23. 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. 



10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2020______ 

 

 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Obce Dvorníky na 2. polrok 2020 (príloha č. 11). Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 

 
 
11. Rôzne___________________________________________________________________  

 
 
1.  Mgr. Ivana Hrušková a PaedDr. Jana Lenghartová sa zúčastnili rokovania Obecného 
zastupiteľstva a oboznámili poslancov o počtoch žiakov v Základnej a materskej škole. Správa 
o počtoch žiakov v ZŠ a v MŠ tvorí prílohu zápisnice č. 12. Starosta dal hlasovať, kto berie 
uvedené na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Ing. Kukla – vyjadril názor, že chceme udržať v MŠ aj tretiu triedu. 
Mgr. Gubáň – či nie je výhodnejšie kúpiť kontajnery a potom predať za zostatkovú cenu.  
 
2. Mgr. Hrušková oboznámila poslancov s projektom outdoorovej triedy, ktorý dali vypracovať 
p. Ľ. Kubišta a p. A. Kukla, túto triedu chcú postaviť v parku pred budovou základnej školy na 
parcele 203/1, ktorej vlastníkom je obce Dvorníky. Na základe uvedeného dňa 24. 6. 2020 
doručilo Rodičovské združenie pri Základnej škole Dvorníky žiadosť o schválenie bezplatného 
prenájmu pozemku (príloha č. 13). Mgr. Hrušková vysvetlila, že outdoorové vzdelávanie má 
množstvo výhod. Na otázku poslancov, kto bude mať za deti zodpovednosť v outdoorovej 
triede vysvetlila, že tam bude prebiehať klasické vyučovanie, čiže učiteľ, ktorý tam bude mať 
hodinu. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať, kto je za bezplatný prenájom pozemku 
v areály Základnej školy pre Rodičovské združenie pri ZŠ pre účely vybudovanie outdoorovej 
triedy.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za            - 6 
Proti         - 0 
Zdržal sa  - 0 
 



3. Rokovania Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Boženík, zástupca Športového klubu 
Dvorníky, ktorý oboznámil poslancov s činnosťou Športového klubu. Informoval o množstve 
finančných prostriedkov, ktoré potrebujú na jesennú časť. Na rokovaní sa dohodlo, že 
zúčtovanie poskytnutej dotácie vo výške 5650,-- € sa posúva z 30. 06. 2020 na 31. 10. 2020.  
Ing. Kobora – sa vyjadril, že fandí práci, ktorá sa v Športovom klube robí s deťmi. Zdôraznil, 
že je potrebné urobiť záznam z rokovania, aby sa predišlo zbytočným hádkam.  
Starosta obce upozornil, že kosačka sa často kazí a opravy sú drahé. Na záver rozpravy dal 
starosta hlasovať o posunutí zúčtovania poskytnutej dotácie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za            - 6 
Proti         - 0 
Zdržal sa  - 0 
 
4. Dňa 22. 6. 2020 bola na Obecný úrad doručená žiadosť p. Stanislava Bojnanského o vrátenie 
miestneho poplatku za komunálne odpady za dobu uzavretia prevádzky Baru 69, Dvorníky 232 
počas korona krízy (príloha č. 14). Na základe uvedeného vypracovala p. Kadlecová 
zdôvodnenie možnosti zníženia poplatku za komunálny odpad, čo predstavuje čiastku 50,16, 
nie ako uviedol v žiadosti p. Bojnanský. Po vysvetlení poslanci schválili 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 €.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za          - 6 
Proti       - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
5.  Pán Ľ. Fančovič doručil dňa 17. 6. 2020 na obecný úrad žiadosť o zmenu územného plánu 
obce Dvorníky (príloha č. 15). Poslanci prerokovali uvedenú  žiadosť, s tým, že obec neplánuje 
zmenu územného plánu. Starosta dal hlasovať, kto je za neschválenie zmeny územného plánu:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
6.  Pán Marek Ondroš s manželkou Veronikou Ondršovou opätovne žiadajú o odkúpenie časti 
obecného pozemku pred parcelou č. 818/569 (príloha č. 16). Poslanci uvedené prerokovali 
a doporučili starostovi v uvedenej záležitosti konať.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
7.  Poslancom Obecného zastupiteľstva bol predložený návrh zámeru obce Dvorníky na prevod 
majetku – odpredaj motorového vozidla Škoda 1203 (príloha č. 17). Poslanci zámer schválili, 
schválený zámer tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 



Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
8.  Dňa 24. 6. 2020 bola doručená na obecný úrad žiadosť p. Patrika Očenáša, ktorý žiada 
o odkúpenie pozemku parc. č. 312/4, ktorý je vo vlastníctve obce Dvorníky (príloha č. 19). 
Poslanci žiadosť prerokovali, starosta dal hlasovať, kto je za odpredaj časti pozemku: 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 0 
Proti          - 1 (Kobora) 
Zdržal sa   - 5 (Ambrušová, Gubáň, Kováčik, Miko, Kukla) 
 
9.  Starosta obce informoval poslancov o projekte „Zateplenie a obnova kultúrneho domu“. 
Bola vybavená dotácia vo výške 100.000,00 € z Environmentálneho fondu. Zároveň 
informoval, že p. Kubišta je ochotný poskytnúť obci bezúročnú pôžičku, na ktorej splácanie je 
ochotný počkať rok a splácala by sa po dobu troch rokov.  
p. Gubáň – treba si uvedomiť, že obec nie je súkromník 
Starosta obce informoval, že ak chceme, aby sa urobil celý kultúrny dom, musíme sa rozhodnúť, 
či budeme čerpať dodávateľský úver alebo úver z banky. Tiež starosta informoval, že bude 
potrebné prehodnotiť poplatky za prenájom Kultúrneho domu. Poslanci uvedené informácie 
zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
10.  Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach na stavbe vodovodu Posádka. 
Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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.  
 
 
12. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________ 
 
 
p. Martin Kováčik oboznámil poslancov s havarijným stavom detského ihriska pri kostole. Je 
potrebné vykonať údržbu ihriska, ktoré je nebezpečné pre deti, je tam strašný neporiadok, treba 
ihrisko a okolie udržiavať, aby tam bol poriadok. Mali by sa vymeniť svietidlá  v parku. Tiež 
by bolo potrebné zapojiť do kosenia a upratovania spoluobčanov bez domova.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 

Uznesenie č. 22 

k bodu „Rôzne“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

11. berie na vedomie informáciu poslanca p. M. Kováčika o havarijnom stave detského 
ihriska pri kostole.  

 
 
13. Návrh uznesení________________________________________________________ 

 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice.  
 
 
14. Záver__________________________________________________________________ 

 

 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 24. 06. 2020 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 



                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová                         .................................................. 
 
                                      Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


