
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 23. septembra 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 8 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, 
Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA (prezenčná listina – príloha 
č.1). 
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Ľubica Blašková hlavný kontrolór obce 
Dvorníky, Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce, Mgr. Ivana Hrušková, riaditeľka ZŠ s MŠ 
Dvorníky, Martina Podkopčanová, Hedviga Kadlecová 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. Schválenie počtu žiakov a počty tried Základnej školy s materskou školou Dvorníky.  
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ 

v Dvorníkoch v školskom roku 2019/2020.  
6. Monitorovacia správa obce k 30. 06. 2020.  
7. Zrušenie uznesenia č. 24.  
8. Návratná finančná výpomoc z MF SR.  
9. Rozpočtové opatrenia.  
10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 06. 20 do 23. 09. 20. 
11. Rôzne. 
12. Pripomienky a návrhy poslancov. 
13. Návrh uznesenia. 
14. Záver. 

Starosta obce oznámil, že program dnešného rokovania bude oproti pozvánke zmenený, 
nakoľko bude vypustený bod č. 7 . Zrušenie uznesenia č. 24. Program zasadnutia  bol 
poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Za             - 8/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. Jozef Kobora. 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Ambrušová, Kobora) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  
 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – p. Peter Horváth, p. Juraj Bučko, Ing. 
Andrej Kukla.  
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Bučko, Ing. Kukla) 
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva, 
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 

 
 
4.  Schválenie počtu žiakov a počty tried Základnej školy s materskou školou Dvorníky_ 
 
 
Mgr. Ivana Hrušková, riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky pripravila návrh na základe zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov o počte žiakov a počte tried v ZŠ s MŠ v Dvorníkoch od 1. 9. 2020 
nasledovne: počet tried v ZŠ: 9, počet žiakov v ZŠ: 132, počet tried v MŠ: 3, počet detí v MŠ: 
60 (materiál tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice). Mgr. Hrušková informovala, že do MŠ sa 



neprijalo 13 detí, nedá sa to z kapacitných dôvodov. O uvedenom bode dal starosta obce 
hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    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. 
 

 
5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ 
v Dvorníkoch v školskom roku 2019/2020___________________________________________  
 
 
Mgr. Ivana Hrušková oboznámila poslancov so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ v Dvorníkoch v školskom roku 2019/2020 (príloha č. 
5). Poslanci uvedené prerokovali a následne hlasovali. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 

 
 
6. Monitorovacia správa obce k 30. 06. 2020_____________________________________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala a poslancom predložila Monitorovaciu správu obce k 30. 6. 
2020, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Poslanci sa s monitorovacou správou oboznámili 
a následne dal starosta obce hlasovať:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 



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. 
 

 
7.Návratná finančná výpomoc z MF SR____________________________________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce, oboznámila poslancov, že vláda Slovenskej republiky má 
záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy  bezúročnou návratnou 
finančnou výpomocou.  Výška výpadku podľa prognózy MF SR za jún 2020 je pre našu obec 
v sume 34.850,-- €, čiže obec môže žiadať maximálne o túto sumu – dôvodová správa tvorí 
prílohu č. 7 tejto zápisnice. Po prerokovaní uvedeného dal starosta hlasovať o prijatí 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,-- €.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Následne dal starosta hlasovať o použití NFV na rekonštrukciu kultúrneho domu Dvorníky.  
Prítomní: 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Kukla) 
 

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.  
 
 
8.Rozpočtové opatrenia__________________________________________________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 5/2020 (príloha č. 8) a č. 6/2020 
(príloha č. 9). Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Poslanci zobrali na vedomie 
rozpočtové opatrenia č. 5,6/2020. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 



 
Následne poslanci zobrali  na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2020 (príloha č. 10). 
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Ďalej poslanci schvalovali rozpočtové opatrenie č. 8/2020 (príloha č. 11). 
Prítomní – 8/z 9 
Prvé hlasovanie:  
Za             - 4 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 4 (Ing. Kukla, Ing. Kobora, Ambrušová, Miko) 
Druhé hlasovanie:  
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kobora) 
 

Uznesenie č. 31 
k bodu „Rozpočtové opatrenia.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

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

 
 
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 06. 2020 do 23. 09. 
2020_______________________________________________________________________ 

 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 25. 06. 2020 do 23. 09. 2020, ktorá 
tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 32 
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. Rôzne________________________________________________________________ 



1. Na obecný úrad bola dňa 16. 9. 2020 doručená žiadosť o zmenu otváracích hodín 
spoločnosti Ediservis s. r. o., ktorá tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. Poslanci žiadosť 
prerokovali a následne dal starosta hlasovať, kto je za zmenu otváracích hodín servisu.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

2. Pán Patrik Očenáš doručil dňa 21. 09. 2020 žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. Č. 
312/4 v k. ú. Dvorníky, ktorá je v susedstve jeho pozemku za účelom stavby domu. 
Žiadosť je prílohou č. 14 spolu s výkresom k návrhu na odkúpenie pozemku, ktorý p. 
Očenáš rozdal poslancom. Poslanci žiadosť prerokovali. Ing. Kobora vyjadril svoj 
názor, že je proti tomu, aby sa parcela delila. Následne dal starosta hlasovať, kto je za 
odpredaj časti pozemku.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 1 (Ing. Kobora) 
 

3. Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj občania našej obce, ktorí prišli 
predniesť svoje pripomienky.  
p. Mazúr – vystúpil ako prvý, ozrejmil všetkým, že komunikáciou na sociálnej sieti 
nechcel nikoho uraziť, chcel len nejakým spôsobom dosiahnuť stretnutie, kde by sa 
dohodlo čo s materskou škôlkou. Rodičia sú nespokojní, ako vyzerá areál materskej 
škôlky, neporiadok na dvore, nefunkčný hrací domček na pieskovisku.  
Starosta obce prisľúbil, že domček na pieskovisku sa zdemontuje, a urobí sa poriadok 
v areály materskej školy. Rodičia sú ochotní pomôcť. Informoval rodičov, že prvky 
nového detského ihriska musia mať certifikát, vybudovať nové ihrisko nie je to také 
jednoduché.  
p. P. Horváth – sťažnosti rodičov sa stále opakujú, nevidí, že by sa urobil nejaký pokrok 
k spokojnosti. Treba podporiť rodičov, keď sa ponúkli pomôcť.  
Rodičia sa informovali, či je šanca, že od nového školského roka, budú prijaté do 
materskej škôlky i tie detí, ktoré tento rok neboli prijaté, aby nemuseli riešiť, to, že deti 
dajú do MŠ do inej obce alebo mesta.  
Rodičia mali taktiež pripomienky, k areálu základnej školy, ktorý je na určitých 
miestach nebezpečný a z toho dôvodu sa boja o svoje hlavne menšie deti.  
Ďalej sa tiež informovali rodičia, o túlavých psoch v obci, ktorí ohrozujú deti cestou do 
školy a zo školy. Psi sa pohybujú hlavne medzi ulicami I. a II. Fundiská.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

4. Poslanci navrhli pripraviť dodatok k VZN o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve 
obce Dvorníky č. 2/2015. Nakoľko vo VZN pri predaji pozemkov do výmery 120 m², 
ktoré sa považujú za prípad hodný osobitného zreteľa je schválená neadekvátna  cena 
pozemku 3,-- za m². Poslanci odhlasovali, že je potrebné pripraviť dodatok.  



Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9 
Za             - 8 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 
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. 

 
 
11. Pripomienky a návrhy poslancov________________________________________ 
 
 
p. Ambrušová – p. starosta je pozvaný na návštevu miestnej časti Posádka.  
p. Bučko – je potrebné riešiť neporiadok na novom futbalovom ihrisku.  
 
 
12. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice.  
 
 
13. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
 
 
V Dvorníkoch dňa 23. 09. 2020 
 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 



 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová                  .................................................. 
 
                                      Ing. Jozef Kobora                      .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


