
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 21. 04. 2021 
 
 

Uznesenie č. 11/2/2021 
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 – D. Ambrušová, Ing. A. Kukla. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, J. Bučko, O. Horváth. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
Uznesenie č. 12/2/2021 

k bodu „Rozpočtové opatrenia“ 
 

OZ v Dvorníkoch: 
1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 
2. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 
3. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 
Uznesenie č. 13/2/2021 

k bodu „Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Dvorníky“  
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje zverenie majetku obce v celkovej sume 636,-- € nasledovne: evidencia 
drobného hmotného majetku ZŠ s MŠ Dvorníky na podsúvahovom účte v sume 636,-- 
€. 
 

Uznesenie č. 14/2/2021 
k bodu „Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021  

do 21. 04. 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. 15/2/2021 

k bodu „Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 
2014 - 2022“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  
Dvorníky 2014 – 2022. 

 
 
 
 



Uznesenie č. 16/2/2021 
k bodu „Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. neschvaľuje  otváracie hodiny pre prevádzku Pizza Italiana   nasledovne: pondelok – 
štvrtok, nedeľa od 10,00 hod. do 22,00 hod., piatok  - sobota od 10,00 hod. do 24,00 
hod. 
 

Uznesenie č. 17/2/2021 
K bodu „ Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom – odpredaj 
parcely č. 535/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m², ktorá je zapísaná 
v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. neschvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – odpredaj parcely č. 535/27 – zastavaná plocha vo výmere 52 m², 
ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky 
žiadateľom Ľubomír Németh a manž. Dagmar, bytom Dvorníky 815. 

3. neschvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – odpredaj parcely č. 535/26 – zastavaná plocha vo výmere 62 m², 
ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky 
žiadateľom Vlasta Tóthová, bytom Dvorníky 457 a Miroslav Bohovič, bytom Dvorníky 
456. 

4. ruší uznesenie č 10/1/2021 bod 1. 
5. schvaľuje prevod pozemkov  parcely č. 535/26  zastavaná plocha vo výmere 62 m², 

ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky a  parcely č. 535/27 – 
zastavaná plocha vo výmere 52 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. 
Dvorníky priamym predajom za cenu určenú  znaleckým  posudkom. OZ schvaľuje 
vypracovanie zámeru na odpredaj vyššie uvedených pozemkov. 
 

Uznesenie č. 18/2/2021 
k bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie žiadosť p. Honíška Františka a doporučuje ju doplniť o bližšiu 
špecifikáciu pozemku. 

2. berie na vedomie žiadosť p. Šipkovského Františka o kúpu pozemku parc. č. 535/3 v k. 
ú. Dvorníky, s tým, že zaoberať sa ňou bude OZ na ďalšom rokovaní.   

3. neschvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 18/5 v k. ú. Posádka pre p. Igora Mesároš.  
4. neschvaľuje ponuku firmy dobrynet k projektu optický internet Dvorníky. 

 
 

V Dvorníkoch, dňa 21. 04. 2021 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 


