
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 21. októbra 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: Juraj Bučko, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš 
Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko (prezenčná listina – príloha č.1). 
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Ľubica Blašková hlavný kontrolór obce 
Dvorníky, Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce, Martina Podkopčanová. 
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. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dvorníky č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  
5. Rozpočtové opatrenia.  
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR.  
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 09. 20 do 21. 10. 20.  
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pašková. 
9. Rôzne. 
10. Pripomienky a návrhy poslancov. 
11. Návrh uznesenia. 
12. Záver. 

Program zasadnutia  bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním: 
Prítomní    - 5/z 9 
Za             - 5/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. Juraj Bučko, p. 
Stanislav Miko. 
Prítomní – 5/z 9 
Za             - 3 
Proti          - 0 



Zdržal sa   - 2 (Miko, Bučko) 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________  
 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Mgr. Ľuboš Gubáň, p. Daniela 
Ambrušová, p. Martin Kováčik.  
Prítomní – 5/z 9 
Za             - 2 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 3 (Gubáň, Ambrušová, Kováčik) 
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva, 
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 5/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 34 
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 – J. Bučko, S. Miko.  
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Mgr. Ľ. Gubáň, D. Ambrušová, M. Kováčik. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
 
Starosta obce navrhol vymeniť v programe rokovania bod 4 a bod 5.  
 
 
5.  Rozpočtové opatrenia_____________________________________________________  
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenie č. 9/2020 (príloha č. 5) a oboznámila 
poslancov s ním. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9/2020. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 5/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
Následne poslanci zobrali  na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2020 (príloha č. 6). 
Hlasovanie: 
Prítomní – 5/z 9 



Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 
Ďalej poslanci schvaľovali rozpočtové opatrenie č. 11/2020 (príloha č. 7). 
Prítomní – 5/z 9 
Prvé hlasovanie:  
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 36 
k bodu „Rozpočtové opatrenia.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9/2020.  
2. berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 10/2020.  
3. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2020. 

 
 
Prišiel p. Ing. Kobora Jozef 
 
 
4.  Dodatok č. 1 k VZN Obce Dvorníky č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala a poslancom predložila Dodatok č. 1 k VZN Obec Dvorníky 
č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a žiaka v školskom zariadení, ktorý je prílohou č. 4 tejto zápisnice. Poslanci sa 
s dodatkom k VZN  oboznámili a následne dal starosta obce hlasovať:  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

                                                    Uznesenie č. 35 
k bodu „Dodatok č. 1 k VZN obce Dvorníky 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. 1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. 
 

 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR___ 
 
 



V tomto bode p. starosta informoval o Návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje MF 
SR. Na základe zníženia podielových daní, obec žiada o finančnú výpomoc vo výške 34.850,-
- Eur. V tomto bode hlavná kontrolórka predniesla Stanovisko k návratnej finančnej 
výpomoci – príloha č. 8. Na základe nezrovnalostí v uvedenej správe poslanci uložili hlavnej 
kontrolórke prepracovať uvedené stanovisko. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 37 
k bodu „Stanovisko hlavnej kontrolórky 

 k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR.“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. ukladá hlavnej kontrolórke prepracovať stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu 

návratne finančnej výpomoci z MF SR v zmysle ustanovení § 17 zákona 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
 
7.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 24.09.20 do 21.10.20_ 

 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 24. 09. 2020 do 21. 10. 2020, ktorá 
tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

Uznesenie č. 38 
k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 

za obdobie od 24. 09. 2020 do 21. 10. 2020“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 

09. 2020 do 21. 10. 2020. 
 

 
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pašková_____________________________ 
 
 
Dňa 30. 09. 2020 bola doručená na obecný úrad žiadosť p. Zuzany Paškovej, bytom Dvorníky 
223 o odkúpenie obecného pozemku, žiadosť tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. Poslanci 
žiadosť prerokovali. Následne dal starosta hlasovať, kto je za odpredaj pozemku.  
Hlasovanie: 



Prítomní – 6/z 9 
Za             - 0 
Proti          - 6 
Zdržal sa   - 0 

Uznesenie č. 39 
k bodu „Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pašková“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. neschvaľuje odpredaj časti pozemku parc. č. 537/1 pre p. Zuzanu Paškovú.  
 

 
9. Rôzne____________________________________________________________________ 
 
 

1. Na obecný úrad bola dňa 19. 10. 2020 doručená žiadosť o o odstránenie stromu na 
cintoríne pri hrobe Pavla Pupáka, príloha č. 11 tejto zápisnice. Poslanci žiadosť 
prerokovali s tým, že starosta sa bude odstránením stromu zaoberať v súčinnosti so SOU 
Hlhovec.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

2. Zároveň v liste – príloha č. 11 je riešená voda pri novovybudovanom chodníku na ulici 
Dlhý hon. Poslanci uvedené prerokovali  a doporučili starostovi obce prerokovať opravy 
ciest s Okresnou správou ciest, nakoľko uvedená cesta nie je vo vlastníctve obce.   
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

3. Starosta obce informoval poslancov OZ, že Ministerstvom životného prostredia SR bola 
schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku maximálne vo 
výške 334.409,71 € na vybudovanie Zberného dvora Dvorníky, kód žiadosti 
NFP310010S009 (príloha č. 12). Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 
Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

4. Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonaných investičných akciách v obci – 
odovzdanie stavby zhotoviteľom – vodovod Posádka. Následne Labeko vykoná rozbor 
vody, potom sa môže uskutočniť kolaudácia. Zároveň informoval o možnosti 
vybudovania jednej triedy materskej školy v budove Základnej školy v Dvorníkoch. 
Uvedené informácie poslanci zobrali na vedomie. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 6/z 9 



Za             - 6 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 

 
Uznesenie č. 40 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. prerokovalo požiadavku odstránenia stromu na miestnom cintoríne, starosta obce sa 
bude odstránením zaoberať v súčinnosti so Spoločným obecným úradom Leopoldov.  

2. doporučuje starostovi obce prerokovať opravy na ceste s Okresnou správou ciest 
nakoľko cesta nie je vo vlastníctve obce Dvorníky 

3. berie na vedomie informáciu o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku vo výške 334.409,71 € na vybudovanie Zberného dvora 
Dvorníky.  

4. Berie na vedomie informáciu starostu obce o odovzdaní stavby vodovod Posádka 
a informáciu o možnosti vybudovania jednej triedy materskej školy v budove Základnej 
školy.  

 
 
10. Pripomienky a návrhy poslancov________________________________________ 
 
 
p. Kováčik – v budúcom roku by sa v obci mali vymeniť vodomery. Kôli bezpečnosti je 
potrebné doplniť prekrytie kanalizačnej rúry pod zábradlím pri novom chodníku pri Základnej 
škole.   
p. Ambrušová – sa informovala ako sa doriešil pes, ktorý sa voľne pohybuje na ulici Varhíd. 
p. Kobora – sa informoval, či SAD Dunajská Streda uhradila poplatok za verejné priestranstvo.  
Starosta obce – informoval poslancov, členov krízového štábu – Bučko, Miko, Kováčik, Ing. 
Kukla, že v prípade potreby bude musieť zvolať zasadnutie KŠ. Pripravuje sa celoplošné 
testovanie na COVID-19.  
 
 
11. Návrh uznesení________________________________________________________ 
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice.  
 
 
12. Záver__________________________________________________________________ 
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť 
a rokovanie ukončil.  
 
 
 
V Dvorníkoch dňa 21. 10. 2020 
 
 



 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová 
 
 
 
 
 
                                                                                         Maroš Nemeček 
                                                                                            starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Juraj Bučko                           .................................................. 
 
                                      Stanislav Miko                      .................................................. 
 
 
 
 
 
 


