
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 24. 02. 2021 
 
 

Uznesenie č. 1/1/2021 

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, M. Kováčik. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – O. Horváth, Ing. J. Kobora, S. Miko. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
Uznesenie č. 2/1/2021 

k bodu „Delegovanie zástupcov obce do Rady školy“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje za zástupcu zriaďovateľa členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Dvorníky 

nasledovne – Mgr. Róbert Ťapušík, Stanislav Miko, Juraj Bučko, Daniela Ambrušová.  
 

Uznesenie č. 3/1/2021 

k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 

 

OZ v Dvorníkoch: 
1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 15/2020. 
2. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 16/2020.  

 
Uznesenie č. 4/1/2021 

k bodu „Súhrnná správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020“  

 

OZ v Dvorníkoch: 
1. berie na vedomie súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 
Uznesenie č. 5/1/2021 

k bodu „Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2020  

do 24. 02. 2021“  

 

OZ v Dvorníkoch: 
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 

12. 2020 do 24. 02. 2021. 
 

Uznesenie č. 6/1/2021 

k bodu „Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dvorníky za 

rok 2020“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dvorníky za 

rok  2020. 
 



Uznesenie č. 7/1/2021 

k bodu „Nájomné pre lekáreň Dvorníky na rok 2021“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. neschvaľuje výšku nájomného pre lekáreň Dvorníky v sume 1,-- € na rok 2021. 

Určuje výšku nájomného vo výške 30,--/mesačne na rok 2021. 
 

Uznesenie č. 8/1/2021 
K bodu „ Zámer na odpredaj pozemku parc. č. 1818/133“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. 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. 
 

Uznesenie č. 9/1/2021 

K bodu „ Predaj pozemku parc. č. 312/5“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 312/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

131 m², ktorá vznikla podľa geometrického plánu č. 100/2020 vypracovaného  
Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov, 
odčlenením z pôvodnej parcely registra C KN evidovanej na katastrálnej mape ako 
parcela č. 312/4 zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, 
za cenu 3.463,64 € p. Patrikovi Očenášovi. Všetky náklady obce spojené s prevodom 
vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo 
vlastníctve obce.   
 

Uznesenie č. 10/1/2021 

k bodu „Rôzne“ 

 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje vypracovanie zámeru do ďalšieho rokovania OZ na odpredaj pozemkov  

podľa doručených žiadostí Németha Ľubomíra a manž., parc. č. 535/27, Vlasty 
Tóthovej a Miroslava Bohoviča, parc. č. 535/26, v zmysle § 9a ods. 8b zákona SNR č. 
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa osobitného zreteľa.  

2. schvaľuje vypracovanie zámeru do ďalšieho rokovania OZ na odpredaj pozemkov  
podľa doručenej žiadosti Ondroša Mareka a manž., parc. č. 535/23, v zmysle § 9a  ods. 
1c zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym 
predajom.  

3. prerokovalo žiadosť p. Igora Mesároša o kúpu pozemku parc. č. 18/5 v k. ú. Posádka, 
s tým, že zaoberať sa ňou bude na ďalšom rokovaní OZ.   

4. berie na vedomie informáciu starostu obce o ponuke firmy dobrynet k projektu optický 
internet Dvorníky a bude sa ňou zaoberať na ďalšom rokovaní OZ.   

5. berie na vedomie list Športového klubu Dvorníky zo dňa 27. 01. 2021.  
 

 

V Dvorníkoch, dňa 24. 02. 2021 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 


