
Výpis uznesení  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 15. 12. 2020 

 
 

Uznesenie č. 41 

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, M. Kováčik. 

6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 

Uznesenie č. 42 

k bodu „Stanovisko HK k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR.“ 

 

OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR.  

 

Uznesenie č. 43 

k bodu „ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. “ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce.  

 

Uznesenie č. 44 

k bodu „Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  

 

Uznesenie č. 45 

k bodu „Dodatok č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. “ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Dodatok č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Uznesenie č. 46 

k bodu „Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Dvorníky č. 2/2015 



o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky.“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2015 o predaji majetku a pozemkov vo 

vlastníctve obce Dvorníky.  

 

Uznesenie č. 47 

k bodu „Rozpočtové opatrenia.“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2020 

2. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2020 

3. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2020 

 

Uznesenie č. 48 

k bodu „Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu  

obce Dvorníky na roky 2021 – 2023.“ 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 - 2023. 

 

Uznesenie č. 49 

k bodu „Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023“ 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. schvaľuje rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 vrátane programov a podprogramov 

 na úrovni položiek a podpoložiek . 

2. berie na vedomie rozpočet obce Dvorníky na rok 2022 a 2023 vrátane programov a  

podprogramov na úrovni položiek a podpoložiek. 

 

Uznesenie č. 50 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti  

za obdobie od 22.10.20 do 14.12.20.“ 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 

22. 10. 2020 do 14. 12. 2020. 

 

Uznesenie č. 51 

k bodu „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Dvorníky na 1. polrok 2021.“ 

 

 

 

 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. Polrok

 2021. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 52 

K bodu „Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021“ 
 

OZ v Dvorníkoch 

 

1. schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 53 

k bodu „Zámer na odpredaj pozemkov“ 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

312/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 m², ktorá je zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

1818/133 – záhrada vo výmere 627 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 

v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

3. určuje komisiu na otváranie doručených obálok – Ing. Andrej Kukla, p. Stanislav 

Miko, p. Martin Kováčik.  

 

Uznesenie č. 54 

k bodu „Schválenie používania vlastného vozidla na služobné účely pre starostu obce.“ 

 

OZ v Dvorníkoch 

1. schvaľuje používanie vlastného motorového vozidla starostu obce Dvorníky Maroša 

Nemečka, EVČ: HC 959 CI na pracovné účely.  

 

Uznesenie č. 55 

                                                             k bodu „Rôzne.“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie informáciu starostu obce o vykonaných rozboroch vody 

v miestnej časti Posádka.  

 

 

 

 Dvorníkoch, dňa 15. 12. 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                Maroš Nemeček 

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 


