Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 15. decembra 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 9 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef
Kobora, 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, Ľubica Blašková hlavný kontrolór obce
Dvorníky, Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce, Martina Podkopčanová, Hedviga Kadlecová.
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. Stanovisko HK k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR.
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
6. 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.
7. Dodatok č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Dvorníky č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve
obce Dvorníky.
9. Rozpočtové opatrenia
10. Stanovisko HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023.
11. Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023.
12. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti od 22. 10. 2020 – 14.12.2020.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. Polrok 2021.
14. Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021.
15. Zámer na odpredaj pozemkov.
16. Schválenie používania vlastného vozidla na služobné účely pre starostu obce.
17. Rôzne.
18. Pripomienky a návrhy poslancov.
19. Návrh uznesenia.
20. Záver.
Program dnešného rokovania OZ 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, p. Martin
Kováčik.
Prítomní – 8/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Bučko, Kováčik, P. Horváth)
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. 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.
prišiel p. O. Horváth

4. Stanovisko HK k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR_________________
Hlavná kontrolórka Ľubica Blašková vyprcovala stanovisko k prijatiu návratne finančnej výpomoci
z Ministerstva financií, uvedené tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. O uvedenom bode dal starosta obce
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9

Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
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.

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. ____
Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Dvorníky č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Vykonané zmeny vysvetlila poslancom Ing. Kmeťová,
ekonómka obce Dvorníky. Zmeny sa týkajú paragrafu 1 uvedeného VZN v bode 1, 2, a 3. Poslanci
uvedený dodatok prerokovali a následne hlasovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
-7
Proti
- 1 (Horváth P.)
Zdržal sa - 1 (Horváth O.)
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.

6. 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.________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala a poslancom predložila 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, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Poslanci sa s dodatkom k VZN oboznámili
a následne dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 44
č.
2
k
VZN
č.
4/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
k bodu „Dodatok
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.

7. Dodatok č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady____________________________________
Pracovníčka obce p. Hedviga Kadlecová vypracovala návrh dodatku k VZN č. 7/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady. Zmeny sa týkajú paragrafu 3 odst. 1 písm.
a., odst. 2 a paragrafu 4 odst. 1. (príloha č. 7). Starosta informoval poslancov, že v priebehu roka bude
musieť obec zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Po prerokovaní
dal starosta hlasovať:
Prítomní: 9/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Horváth P.)
Schválený dodatok č. 1/2020 k VZN tvorí prílohu zápisnice č. 8.

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.

8.Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Dvorníky č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov
vo vlastníctve obce Dvorníky
_____________________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala návrh dodatku č. 1 k VZN obce Dvorníky č. 2/2015 o predaji majetku
a pozemkov vo vlastníctve obce, ktorý tvorí prílohu č. 9. Poslanci prerokovali návrh dodatku k VZN
a na základe pripomienky poslanca Ing. Kuklu (príloha č. 10) schválili uvedený dodatok. Hlasovali
nasledovne:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
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. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce
Dvorníky.

9.Rozpočtové opatrenia_______________________________________________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 12/2020 (príloha č. 11) a č. 13/2020 (príloha
č. 12). Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové
opatrenia č. 12/2020.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Následne poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2020 (príloha č. 12).
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Ďalej poslanci schvaľovali rozpočtové opatrenie č. 14/2020 (príloha č. 13).
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 47
k bodu „Rozpočtové opatrenia.“
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 12/2020.
2. berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 13/2020.
3. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2020.

10.Stanovisko
HK obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023__________
Ľubica Blašková, hlavná kontrolórka obce Dvorníky pripravila Stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023 (príloha č. 14), ktoré poslancom OZ predniesla.
Následne dal starosta obce hlasovať, kto berie uvedené na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

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.

11.Návrh viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021 – 2023__________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023
(príloha č. 15). Oboznámila poslancov s položkami rozpočtu a významnými investičnými akciami.
Rozpočet na rok 2021 je vytvorený ako prebytkový a tiež rozpočty na roky 2022 a 2023 sú zostavené
ako prebytkové. Poslanci následne schválili rozpočet na rok 2021:
Bežné príjmy obec

1298742,00

Bežné príjmy ZŠ

35750,00

Kapitálové príjmy

334409,71

Finančné operácie príjmové

252486,06

Príjmy spolu

1921387,77

Bežné výdavky

560536,23

Bežné výdavky ZŠ

748004,00

Kapitálové výdavky

539409,71

Finančné operácie výdavkové

70437,83

Výdavky spolu

1918387,77

vrátane programov a podprogramov na úrovni položiek a podpoložiek a zároveň schválili finančné
krytie programov a podprogramov obce na rok 2021,
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Následne poslanci zobrali na vedomie viacročný rozpočet a roky 2022 – 2023:
Rozpočet na rok 2022 v €
Rozpočet na rok 2023 v €
Bežné príjmy
Bežné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

1310908,00

1311908,00

35750,00

35750,00

0,00

0,00

20000,00

15574,39

1366658,0

1363232,39

Rozpočet na rok 2022 v €

Rozpočet na rok 2023 v €

Bežné výdavky obec

526065,24

521668,00

Bežné výdavky ZŠ

763550,00

763550,00

Kapitálové výdavky

60960,32

60256,32

Finančné operácie výdavkové

14832,44

15508,07

1365408,00

1360982,39

Výdavky spolu

Vrátane programov a podprogramov na úrovni položiek a podpoložiek a zároveň berie na vedomie
finančné krytie programov a podprogramov obce na roky 2022-2023.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0
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.

12. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti od 22.10.2020 - 14.12.2020_______
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky obce
Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné obdobie od 22. 10. 2020 do 14. 12. 2020, ktorá tvorí
prílohu č. 16 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Bučko)
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.

13.Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2021______________________________
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Dvorníky na 1. polrok 2021 (príloha č. 17). Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0

Uznesenie č. 51
k bodu „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky
na I. polrok 2021“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 1. Polrok 2020.

14.Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021____________________________
Starosta obce predložil návrh Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2021, príloha č. 18. Poslanci
harmonogram schválili.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 52
k bodu „Harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021“
OZ v Dvorníkoch:
1. schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky na rok 2021.

15.Zámer na odpredaj pozemkov_______________________________________________
Starosta obce predložil návrh Zámer na odpredaj pozemkov, príloha č. 19. Jedná sa o dva zámery
prevodu majetku predajom, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec
Dvorníky:
1. parcela č. 312/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 m².
2. parcela č. 1818/133 záhrada vo výmere 627 m².
Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 11. 1. 2021.
Hlasovanie zámer č. 1 predaj parcely č. 312/5:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0

Hlasovanie zámer č. 2 predaj parcely č. 1818/133:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Určenie členov komisie na otváranie doručených obálok – Ing. Kukla Andrej, p. Miko Stanislav, p.
Martin Kováčik.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 6
Proti - 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Miko, Kováčik)
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 č. 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.

16.Schválenie používania vlastného vozidla na služobné účely pre starostu obce________
Starosta obce predložil návrh na používanie vlastného motorového vozidla starostu obce na
pracovné účely – príloha č. 20.
Poslanci Gubáň a Bučko navrhli, že by obec mala kúpiť na leasing nové auto pre obec.
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za - 9
Proti - 0
Zdržal sa - 0
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.

17. Rôzne___________________________________________________________________

1. Starosta obce Maroš Nemeček oboznámil poslancov obce o vykonaných rozboroch vody
v miestnej časti Posádka. Obec bude nútená reklamovať úpravovňu vody nakoľko sú výsledky
nevyhovujúce. Poslanci uvedené zobrali na vedomie:
Hlasovanie:
Prítomní – 9/z 9
Za
-9
Proti
-0
Zdržal sa - 0

Uznesenie č. 55
k bodu „Rôzne“
OZ v Dvorníkoch:
1. berie na vedomie informáciu starostu obce o vykonaných rozboroch vody v miestnej časti
Posádka.

11. Pripomienky a návrhy poslancov________________________________________
Mgr. Gubáň - vyjadril názor, že nové osvetlenie v niektorých častiach je ďaleko od cesty, malo by
byť bližšie, do niektorých tmavých kútov by sa mali pridať ďalšie lampy.

12. Návrh uznesení________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 21 tejto zápisnice.

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

V Dvorníkoch dňa 15. 12. 2020

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová
Ing. Jozef Kobora

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

