Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 06. augusta 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, 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 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. Projekt „Zateplenie a obnova kultúrneho domu“.
5. Rôzne.
6. Pripomienky a návrhy poslancov.
7. Návrh uznesenia.
8. Záver.
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním:
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 – p. Martin Kováčik,
Juraj Bučko.
Prítomní – 7/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Kováčik, Bučko)

3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Daniela Ambručová, p. Stanislav
Miko, p. Ondrej Horváth.
Prítomní – 7/z 9
Za
-4
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Ambrušová, Miko, Horváth O.)
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. 23
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 – M. Kováčik, J. Bučko.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – D. Ambrušová, S. Miko, O. Horváth.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.

4. Projekt „Zateplenie a obnova kultúrneho domu“___________________________ ___

Starosta obce informoval poslancov, že podľa jeho názoru by sa mala opraviť strecha, vchodové
dvere, bočné dvere, sklobetón sa bude vymieňať za okná a na zadnej strane aj za vchodové
dvere 2x, prístupové schovisko, zábradlie na prednom balkóne.
Na rokovaní sa zúčastnil aj p. Ľuboš Kubišta, Ing. Polanský a Ing. Popluhár. Následne starosta
obce poprosil p. Kubištu, aby vysvetlil poslancom cenu, ktorá by bola potrebná na realizáciu.
P. Kubišta vysvetlil, že projekt bol už niekoľkokrát upravovaný podľa aktuálnych podmienok.
Príloha č. 4 – Rekapitulácia objektov stavby
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 24
k bodu „Projekt – Zateplenie a obnova kultúrneho domu“
OZ v Dvorníkoch:

1. schvaľuje rekonštrukciu KD v Dvorníkoch v sume 215.990,35 € podľa predloženého
rozpočtu (príloha – Rekapitulácia objektov stavby).

5. Rôzne___________________________________________________________________

1. Pán Jozef Lackovič a manželka Petra doručili na Obecný úrad žiadosť o čiastočné odkúpenie
pozemku parc. č. 545/8 (príloha č. 5). Poslanci uvedené prerokovali, s tým že so žiadosťou sa
budú zaoberať na ďalšom rokovaní OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 7/z 9
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kukla)
Uznesenie č. 25
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. prejednalo žiadosť p. Lackoviča, s tým, že sa s ňou bude zaoberať na ďalšom rokovaní
OZ.

12. Pripomienky a návrhy poslancov_________________________________________

p. Miko – informoval, že vybavil drevo na opravu detského ihriska pri kostole.
p. Horváth Ondrej – informoval, že závlaha na futbalovom ihrisku je zapojená.
Starosta obce – informoval poslancov, že p. Očenáš žiada o kúpu pozemku, kanál prekryje, aby
bol zachovaný.

13. Návrh uznesení________________________________________________________

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.

14. Záver__________________________________________________________________

Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť
a rokovanie ukončil.

V Dvorníkoch dňa 06. 08. 2020

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik
Juraj Bučko

..................................................
..................................................

