
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 24. februára 2021 

 
 
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, Ing. 
Jozef Kobora, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA (prezenčná 
listina – príloha č.1). Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina 
Podkopčanová – pracovníčka obce a Ľubica Blašková hlavná kontrolórka obce. 
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. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy.  
5. Rozpočtové opatrenia.  
6. Súhrnná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
7. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2020 do 24. 02. 2021.  
8. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dvorníky za rok 

2020. 
9. Nájomné pre lekáreň Dvorníky na rok 2021. 
10. Zámer na odpredaj pozemku č. 1818/133. 
11. Predaj pozemku parc. č. 312/5.  
12. Rôzne.  
13. Pripomienky a návrhy poslancov.  
14. Návrh uznesenia.  
15. Záver.  

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať: 
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7  
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 – Juraj Bučko, 
Martin Kováčik.  
Prítomní – 7/z 9  
Za            - 5  
Proti        - 0  
Zdržal sa - 2 (Bučko, Kováčik)  
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________ 

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Ondrej Horváth, Ing. Jozef Kobora, 
Stanislav Miko.  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 4  
Proti        - 0  
Zdržal sa - 3 (O. Horváth, Kobora, Miko)  
 
Prišiel p. Peter 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. 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.  

 
 
4. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy.__________________________________  

 
 
Starosta obce informoval, že Rade školy pri ZŠ s MŠ Dvorníky skončilo funkčné obdobie, 
z toho dôvodu je potrebné delegovať štyroch zástupcov za zriaďovateľa. Materiál k rokovaniu 
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Starosta navrhol pána farára Mgr. Róberta Ťapušíka 
a z poslancov p. Stanislava Miku, Juraja Bučku a Danielu Ambrušovú. Následne vyzval 
starosta poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu a dal o návrhu hlasovať.  
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 6 



Proti        - 0  
Zdržal sa – 2 (Ambrušová, Miko) 
 

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.  

 
 
5.Rozpočtové opatrenia.                                                             _                                            _             

 

 

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 15/2020 (príloha č. 5) a 16/2020 
(príloha č. 6). Starosta obce s nimi oboznámil poslancov. Poslanci následne zobrali na 
vedomie rozpočtové opatrenia č. 15/2020.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 8  
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
Následne poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 16/2020.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za - 7  
Proti - 0  
Zdržal sa - 1 (Kukla) 
 

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. 

 
 
6. Súhrnná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020___________________________  

 

 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala súhrnnú správu hlavnej 
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorá tvorí prílohu č. 7 tejto 
zápisnice. V závere je zhodnotené splnenie všetkých zákonných  povinností. Poslanci uvedené 
zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 8   
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 



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. 
 
 

7. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2020 do 24. 02. 2021________  

 

 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej 
kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2020 do 24. 02. 2021, 
ktorá tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 8   
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

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. 
 

 

8. Správa o plnení úloh  

Komunitného  plánu sociálnych služieb obce Dvorníky za rok 2020_______________  

 

 
Obec Dvorníky vypracovala Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb 
obce Dvorníky za rok 2020, správa tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. Poslanci prerokovali 
správu o plnení úloh komunitného plánu za rok 2020 a následne ho schválili:  
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 8 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

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. 
 

 



9. Nájomné pre lekáreň Dvorníky na rok 2021__________________________________  

 
 
Dňa 17. 12. 2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť o pokračovanie v úprave výšky 
nájomného pre lekáreň Dvorníky v sume 1,-- na rok 2021 (príloha č. 10). Poslanci o uvedenej 
žiadosti diskutovali. Následne dal starosta hlasovať, kto je za predložený návrh 1,--/mesiac: 
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           – 1 (Horváth P.) 
Proti        - 5 
Zdržal sa – 2 (Ambrušová, Miko)  
Poslanci sú za to, aby sa lekáreň v našej obci udržala, no zároveň vedia, že možnosť dostať do 
obce lekára nie je reálna. Následne poslanec Kováčik navrhol, aby bola výška nájomného 30,-
-/mesiac. O uvedenom návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie:  
Prítomní – 8/z 9  
Za           – 7 
Proti        - 1 (Horváth O.) 
Zdržal sa – 0  
 

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.  
 
 
10. Zámer na odpredaj pozemku č. 1818/133__________________________________  

 
 
Starosta obce predložil návrh Zámer na odpredaj pozemkov, príloha č. 11. Jedná sa o zámer 
prevodu majetku predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na 
obec Dvorníky, parcela č. 1818/133 záhrada vo výmere 627 m². Zámer sa predkladá 
opakovane, z toho dôvodu, že v termíne doručovania ponúk nebola na obecný úrad doručená 
žiadna cenová ponuka. Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk 
do 15. 03. 2021.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 8 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

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.  



11. Predaj pozemku parc. č. 312/5______________________________________________  

 
 
Starosta obce informoval poslancov, že na základe zverejneného zámeru obce Dvorníky parc. 
č. 312/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 131 m², bola doručená dňa 11. 1. 2021 jedna 
cenová ponuka od p. Patrika Očenáša. Otváranie obálky sa uskutočnilo dňa 15. 1. 2021. Na 
základe uvedeného bol vypracovaný materiál na rokovanie OZ (príloha č. 12). Poslanci 
uvedené prerokovali a schválili predaj pozemku.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 8/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 1 (Kobora)  
 

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.  
 
 

12. Rôzne_____________________________________ _____________________________  

 

 
1. Starosta obce predložil na rokovanie OZ materiál vypracovaný na základe žiadostí p. 

Vlasty Tóthovej a Miroslava Bohoviča, p. Ľubomíra Németha a manželky Dagmar 
Némethovej a Mareka Ondroša a manželky Veroniky Ondrošovej o kúpu pozemkov, 
ktoré sú zapísané v liste vastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 
Materiál tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. Poslanci sa s uvedeným oboznámili. 
Starosta dal následne hlasovať, kto je za vypracovanie zámeru na odpredaj pozemkov 
podľa osobitného zreteľa pre žiadateľov Vlasta Tóthová a Miroslav Bohovič a pre 
manželov Némethových.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 1 (Kobora) 
Následne dal starosta hlasovať, kto je za vypracovanie zámru na odpredaj pozemkov 
priamym predajom pre žiadateľov Ondrošových.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  



Zdržal sa – 1 (Kobora) 
2. Dňa 24. 02. 2021 bola doručená p. Igorom Mesárošom na Obecný úrad žiadosť 

o odkúpenie pozemku parc. č. 18/5 v k. ú. Posádka, ktorá je prílohou č. 14. Poslanci 
uvedenú žiadosť prerokovali s tým, že sa ňou budú zaoberať na ďalšom rokovaní OZ. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9  
Za           – 8 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 

3. Starosta obce informoval poslancov o ponuke firmy dobrynet. Projekt sa týka 
optického internetu v obci Dvorníky a tiež aj IP TV s bohatou programovou skladbou 
a TV archívom, príloha č. 15, v ktorej je podrobne rozpísaná ponuka. Na základe 
uvedeného poslanci ponuku zobrali na vedomie s tým, že sa ňou budú zaoberať na 
ďalšom rokovaní.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9  
Za           – 8 
Proti        - 0 
Zdržal sa – 0 

4. Športový klub Dvorníky doručil dňa 27. 1. 2021 starostovi obce písomnou formou 
uznesenie výboru ŠK Dvorníky, v ktorom oznamuje, že na základe uznesenia 
z videokonferencie zo dňa 23. 1. 2021 ukončuje svoju činnosť vo funkciách ŠK 
Dvorníky. List a uznesenie Športového klubu je prílohou tejto zápisnice č. 16. Na 
základe uvedeného starosta obce dňa 15. 02. 2021 písomne zaslal športovému klubu 
stanovisko (príloha č. 17). Starosta obce tiež informoval poslancov, že prekážkou bolo 
iba vyúčtovanie dotácie, ktoré bolo doručené. Poslanec Horváth O. vyjadril svoj názor 
na posledné rokovanie obecného zastupiteľstva a tiež, že ukončenie činnosti ŠK bolo 
druhé najťažšie rozhodnutie.  
P. Kukla – skladanie funkcií je zbytočné.  
p. Kobora – každá ekonómka chce mať poriadok v papieroch.  
Následne poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8/z 9  
Za           – 7 
Proti        - 0  

            Zdržal sa – 1 (Kováčik) 
 

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. 
 

 
13. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  

 
 
Starosta obce informoval poslancov, že firma Eurowater bola oslovená, z dôvodu zlých 
rozborov vody na Posádke, aby odstránila tieto závady. Firma poslala cenovú ponuku vo 
výške 375,-- na opravu úpravovne vody na Posádke, ktorú sama inštalovala.  
p. Horváth P. – nemôžu napísať, že to prídu za úhradu nastaviť, mala by to byť reklamácia.  
p. Kukla – treba zohnať právnika, aby vzniknutú situáciu riešil. 
 
 
14. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  

 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice.  
 
 
15. Záver____________________________________ _____________________________  

 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 24. 02. 2021 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová  
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: Juraj Bučko       .............................. 
                  
                                       Martin Kováčik .............................. 
 
 
 
 


