
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 21. apríla 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 7 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. 
Jozef Kobora, Martin Kováčik, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina – príloha č.1). Ďalej boli 
prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová, Ing. Eva Kmeťová, Hedviga 
Kadlecová, Iveta Polievková, Ľubica Blašková a ďalší občania podľa prezenčnej listiny. 
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. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3/2021.  
5. Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Dvorníky.  
6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021. 
7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 

2022.  
8. Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1. 
9. Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23.  
10. Rôzne.  
11. Pripomienky a návrhy poslancov.  
12. Návrh uznesenia.  
13. Záver.  

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať: 
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6  
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 – Daniela 
Ambrušová, Ing. Andrej Kukla.  



Prítomní – 6/z 9  
Za            - 4 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 2 (Ambrušová Kukla)  
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________ 

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Juraj Bučko, Martin Kováčik, Ondrej 
Horváth.  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 5 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 1 (Horváth O.)  
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

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. 

 
 
4. Rozpočtové opatrenia.____________________________________________________  
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 1/2021 (príloha č. 4) a oboznámila 
poslancov s ním. Poslanci zobrali uvedené rozpočtové opatrenia č. 1/2021 na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 2/2021 (príloha č. 5) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci zobrali uvedené rozpočtové opatrenia č. 2/2021 na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 6/z 9  



Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 3/2021 (príloha č. 6) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci zobrali uvedené rozpočtové opatrenia č. 3/2021 na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
 

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.  

 
 
5. Zverenie majetku do ZŠ s MŠ Dvorníky_____________________________________  
 
 
Ing. Kmeťová, ekonómka obce Dvorníky spracovala Protokol o zverení majetku obce Dvorníky 
do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (príloha 
č. 7). Jedná sa o inventár do vonkajších priestorov MŠ, konkrétne 2Ks záhradných detských 
domčekov v celkovej sume 636,-- € poslanci schválili nasledovne:  
Hlasovanie:  
Prítomní – 6/z 9  
Za            - 6  
Proti        - 0  
Zdržal sa - 0  
 

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,-- 
€. 

 
 
Prišiel p. P. Horváth  
 
 
6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021_______  
 



Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021, ktorá tvorí 
prílohu č. 8 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 6  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 1 (P. Horváth) 

 
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. 

 
 
7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 

2022 
 
 

Starosta obce informoval poslancov o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Dvorníky na roky 2014 – 2022 (príloha č. 9). Poslanci uvedené prerokovali 
a následne schválili. Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 
 

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. 

 
 

8. Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1.________________________ 
 
 
Dňa 16. 3. 2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť o schválenie otváracích hodín prevádzky 
Pizza Italiana, Dvorníky 1, žiadateľa Bilt s. r. o. Hlohovec, Michalská 6 (príloha č. 10). 
Rokovania OZ sa zúčastnila aj občianka p. Blašková, ktorá vzniesla sťažnosť, že už teraz je 
bývanie nad uvedenou prevádzkou neznesiteľné, keď je otvorené do 10,00 hod. a je tiež 
produkované zvýšené množstvo odpadu. Každý si potrebuje na živobytie zarobiť a menovaná 
vstáva do práce v skorých ranných hodinách, preto by prosila o ústretovosť. S hostincom 
nemala problémy, nebol taký hlučný. Poslanci prerokovali žiadosť o schválenie otváracích 
hodín. Zároveň Ing. Kmeťová upozornila, že by obec mala mať schválené VZN. Starosta dal 
následne hlasovať, kto je za schválenie otváracích hodín podľa predloženej žiadosti. 



Prítomní: 7/z 9  
Za           - 1 (Horváth O.) 
Proti        - 5 
Zdržal sa – 1 (Ambrušová D.) 
 

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. 

 
 
9. Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23____________________ 

 
 
Na rokovaní OZ dňa 24. 2. 2021 bolo schválené vypracovanie zámeru na odpredaj pozemkov 
parc. č. 535/26, 535/27, 535/23 (príloha č. 11). Na základe uvedeného bol vypracovaný návrh 
na uznesenie  spolu s prílohami č. 1, 2, 3 (príloha zápisnice č. 12). Poslanci uvedené 
prerokovali. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať či obec schvaľuje:  
Zámer č. 1 – 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: 
Hlasovanie č. 1 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 2 (Bučko, Horváth P.) 
Proti        - 0 
Zdržal sa – 5 
Následne bolo vyhlásené ďalšie hlasovanie:  
Hlasovanie č. 2 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0 
Zdržal sa – 1 (Kováčik) 
Zámer č. 2 – 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.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 1 (Kováčik) 
Proti        - 3 (Horváth O., Bučko, Kobora) 
Zdržal sa – 3 (Kukla, Ambrušová, Horváth P.) 
Zámer č. 3 – 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.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  



Za           - 1 (Kováčik) 
Proti        - 3 (Horváth O., Bučko, Kobora) 
Zdržal sa – 3 (Kukla, Ambrušová, Horváth P.) 
Z toho dôvodu, že neboli schválené vypracované Zámery na odpredaj pozemkov – prevod 
majetku predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa – odpredaj parcely č. 535/26 a parcely 
č. 535/27 poslanci Obecného zastupiteľstva zrušili Uznesenie č. 10/1/2021 bod 1.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 
Následne poslanci schválili prevod pozemku priamym predajom a vypracovanie zámeru do 
ďalšieho rokovania OZ podľa doručených žiadostí pána Németha a žiadateľov Vlasta Tóthová 
a Miroslav Bohovič.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 6 
Proti        - 0 
Zdržal sa – 1 (Kováčik) 
 

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. 
 

 
10. Rôzne_____________________________________ _____________________________  

1. P. František Honíšek, Pata, Hlohovecká 747 doručil dňa 26. 03. 2021 žiadosť 
o odkúpenie pozemku parc. č. 1789 vo výmere 665 m², žiadosť tvorí prílohu č. 13 tejto 
zápisnice. Starosta obce o uvedenom informoval poslancov. Po prerokovaní dal 
hlasovať, že OZ berie žiadosť na vedomie  a doporučuje ju doplniť o bližšiu 
identifikáciu pozemku.  



Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 

2. P. František Šipkovský a manž. Anna, bytom Dvorníky 302 doručili dňa 03. 03. 2021 
žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/3 vo výmere 118 m², žiadosť tvorí prílohu č. 
14 tejto zápisnice. Starosta obce o uvedenom informoval poslancov. Po prerokovaní dal 
hlasovať, že OZ berie žiadosť na vedomie a bude sa ňou zaoberať na ďalšom rokovaní.  
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 

3. 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. 15. Poslanci dňa 
24. 02. 2021 uvedenú žiadosť prerokovali s tým, že sa ňou budú zaoberať na ďalšom 
rokovaní OZ. Na dnešnom rokovaní znova poslanci žiadosť prerokovali a následne dal 
starosta hlasovať: 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9  
Za           – 0 
Proti        - 6  
Zdržal sa – 1 (Horváth P.)  

4. Starosta obce informoval poslancov o ponuke firmy dobrynet už na minulom rokovaní. 
Projekt sa týka optického internetu v obci Dvorníky a tiež aj IP TV s bohatou 
programovou skladbou a TV archívom. Na základe uvedeného poslanci ponuku 
prerokovali a následne dal starosta hlasovať, kto je za vybudovanie internetu Dobrynet:  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9  
Za           – 0 
Proti        - 7 
Zdržal sa – 0 
  

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. 

 

11. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  
 
Starosta obce – informoval, že úpravovňa vody na Posádke bola nadstavená, a tiež bol 
objednaný nový rozbor, dúfame, že už bude v poriadku a bude sa môcť vodovod Posádka 
skolaudovať.  



p. P. Horváth – sa informoval, čo je to dovezené na starom ihrisku. Starosta obce vysvetlil, že 
firma UNICO Invest si doviezla podkladový materiál na výstavbu komunikácie, ktorá sa tam 
bude realizovať.  
Starosta obce – informoval, že sú problémy s kanalizáciou, upcháva sa.  
p. Ambrušová – navrhla, aby sa hlásilo v miestnom rozhlase, čo sa môže a čo sa nemôže dávať 
do kanalizácie.  
Starosta obce – informoval poslancov, že na obec bola doručená zmluva o poskytnutí príspevku 
na vybudovanie Zberného dvora, následne informoval, že sa zase tvorí čierna skládka v lokalite 
Uhliská. 
 
 
12. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice.  
 
 
13. Záver____________________________________ _____________________________  
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 21. 04. 2020 
 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová  
 
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová .............................. 
                  
                                       Ing. Andrej Kukla ................................ 
 
 
 
 


