
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 23. 09. 2020 
 

Uznesenie č. 26 
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. J. Kobora. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – P. Horváth, J. Bučko, Ing. A. Kukla. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
Uznesenie č. 27 

k bodu „Schválenie počtu žiakov a počty tried Základnej školy s materskou školou 
Dvorníky.“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje od 01. 09. 2020 počet  tried v ZŠ: 9, počet žiakov v ZŠ : 132, počet tried 
v MŠ: 3, počet  detí v MŠ: 60  
 

Uznesenie č. 28 
k bodu „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ 

v Dvorníkoch v školskom roku 2019/2020. “ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na 

ZŠ s MŠ v Dvorníkoch v školskom roku 2019/2020. 
 

Uznesenie č. 29 
k bodu „Monitorovacia správa obce k 30. 06. 2020.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie monitorovaciu správu obce k 30.6.2020. 
 

Uznesenie č. 30 
k bodu „Návratná finančná výpomoc z MF SR.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 34.850,-- €.   

2. schvaľuje použitie návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu kultúrneho domu. 
 

Uznesenie č. 31 
k bodu „Rozpočtové opatrenia.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  



1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5, 6/2020. 
2. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2020. 
3. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2020. 

 
Uznesenie č. 32 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 06. 2020  
do 23. 09. 2020.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 
od 25. 06. 2020 do 23. 09. 2020.         

 
Uznesenie č. 33 

k bodu „Rôzne.“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje zmenu otváracích hodín v spoločnosti Ediservis s. r. o. nasledovne:  

pondelok – piatok len na objednávky, v sobotu a v nedeľu – zatvorené.  
2. schvaľuje vypracovanie a zverejnenie zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 312/4 

v k. ú. Dvorníky vo výmere 131 m² podľa žiadosti p. Patrika Očenáša, bytom Hlohovec, 
Nitrianska 23.  

3. berie na vedomie pripomienky občanov ohľadom túlavých psov v obci, pripomienky 
ohľadom detského ihriska a areálu MŠ a areálu ZŠ Dvorníky.  

4. berie na vedomie pripomienky poslancov a prípravu dodatku k VZN o predaji majetku 
a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky č. 2/2015. 
 

 
 
 
 Dvorníkoch, dňa 23. 09. 2020 
 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 


