
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 23. 06. 2021 
 
 

Uznesenie č. 19/3/2021 
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 – M. Kováčik, J. Bučko. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – S. Miko, Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. J. Kobora. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
Uznesenie č. 20/3/2021 

k bodu „Prístavba k budove Materskej školy Dvorníky – financovanie, 
rekonštrukcia triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ.“ 

 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje rekonštrukciu triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ.  
2. schvaľuje prístavbu k budove MŠ Dvorníky s kontajnerových modulov, ktorá sa bude 

realizovať v areáli MŠ.  
 

Uznesenie č. 21/3/2021 
k bodu „Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2021/2022“  
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. schvaľuje počet tried ZŠ na 10 s počtom žiakov  162 a počet tried MŠ na 4 s počtom 
žiakov 77 v školskom roku 2021/2022 
 

Uznesenie č. 22/3/2021 
k bodu „Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 2021  

do 23. 06. 2021“  
 
OZ v Dvorníkoch: 

1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 
04. 2021 do 23. 06. 2021. 

 
Uznesenie č. 23/3/2021 

k bodu „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2021“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.  

 
Uznesenie č. 24/3/2021 

k bodu „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky 
 za rok 2020“ 

 



OZ v Dvorníkoch:  
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce 

Dvorníky za rok 2020. 
 

Uznesenie č. 25/3/2021 
K bodu „ Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce v roku 2020 bez 
výhrad. 

2. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 91.870,52 €. 
 

Uznesenie č. 26/3/2021 
K bodu „Informácia o havarijnom stave ČOV  kanalizácia Dvorníky.“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie informáciu o havarijnom stave ČOV a kanalizácia Dvorníky. 
 

Uznesenie č. 27/3/2021 
K bodu „Rozpočtové opatrenie č. 4/2021“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2021 
 

Uznesenie č. 28/3/2021 
K bodu „Rozpočtové opatrenie č. 5/2021“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 126.273,70 € na technické zhodnotenie 
ČOV a kanalizácie v sume 113.553,66 €, na nákup dopravného prostriedku v sume 
2.720,-- € a na rekonštrukciu VO v sume 10.000,-- €. 

2. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021. 
 

Uznesenie č. 29/3/2021 
K bodu „Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom“. 
 

OZ v Dvorníkoch: 
1. schvaľuje VZN Obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom. 
 

Uznesenie č. 30/3/2021 
K bodu „Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 

v prospech Západoslovenská distribučná, a. s“. 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 312/4, register KN C, LV 
č.  1800, výmera 269 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dvorníky, 
obec Dvorníky, okres Hlohovec a parc. č. 540/5 register KN C, LV č.  1800, výmera 



608 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, 
okres Hlohovec v prospech ZSDIS.  
Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti Zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 
072/2020, úradne overeným dňa 19. 05. 2021 pod číslom G1-206/2021 (ďalej len 
„Geometrický plán“). Kópia časti Geometrického plánu týkajúca sa Zaťaženej 
nehnuteľnosti tvorí prílohu zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
Obec Dvorníky ako Povinný zriadi zmluvu v prospech Západoslovenská distribučná, a. 
s. ako Oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť 
Povinného strpieť na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom 
v Geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:  
a) zariadenie a uloženie Elektoenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy Elektoenergetických zariadení a ich odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými vozidlami a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, stojmi a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v bode a) a b).  

V rámci Elektroenergetickej stavby budú za Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené 
nasledovné elektroenergetické zariadenia:  
a) vzdušné VN (22 kV) vedenie,  
b) vzdušné káblové VN (22 kV) vedenie,  
c) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,  
d) vzdušné NN (1 kV) vedenie,  
e) vzdušné káblové NN (1 kV) vedenie,  
f) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,  
g) rozpojovacia a istiaca skriňa 
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len 
„Elektroenergetické zariadenia“). 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.  

 
Uznesenie č. 31/3/2021 

K bodu „Súhlas na odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1 a na zriadenie vecného 
bremena parc. č. 1820/1 pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, 

ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: TA_Dvorníky VNK, TS 0028-009, TS, 
NNK“. 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. súhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 535/1, LV č. 1800 pre potreby 
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci 
pripravovanej stavby: TA_Dvorníky VNK,TS 0028-009, TS, NNK. 

2. schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. č. 1820/1, LV č. 2782 pre potreby 
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci 
pripravovanej stavby: TA_Dvorníky VNK,TS 0028-009, TS, NNK. 
 

Uznesenie č. 32/3/2021 
K bodu „Ponuka služieb inteligentných plnoautomatizovaných bezkontaktných 

výdajných miest, tzv. Penguin boxov“. 
 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje umiestnenie schránok inteligentných plnoautomatizovaných 



bezkontaktných výdajných miest, tzv. Penguin boxov v obci Dvorníky. 
 

Uznesenie č. 33/3/2021 
K bodu „Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/3“. 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku hodný osobitného zreteľa parc. č. 
535/3 pre p. Šipkovského a manž.  

 
Uznesenie č. 34/3/2021 

K bodu „Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/13“. 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku priamym predajom parc. č. 535/13 

na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 35/3/2021 
K bodu „Rôzne“ 

 
OZ v Dvorníkoch:  

1. berie na vedomie ponuku f. Netcon s. r. o., A. Žarnova 7803/11C, Trnava na optický 
internet v obci s tým, že Obecné zastupiteľstvo bude pokračovať v rokovaní s firmou po 
predložení zmluvy.  

2. prerokovalo žiadosť p. Tuchana o odkúpenie časti parc. č. 535/1 s tým, že sa ňou bude 
zaoberať na ďalšom rokovaní po predložení geometrického plánu.  
 
 

V Dvorníkoch, dňa 23. 06. 2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


