
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 23. júna 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, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš 
Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla (prezenčná listina – príloha č.1). 
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová, Ing. Eva 
Kmeťová, Hedviga Kadlecová, 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. Prístavba k budove Materskej školy Dvorníky – financovanie, rekonštrukcia triedy v ZŠ 

na triedu predškolákov MŠ.  
5. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2021/2022.  
6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 2021 do 23. 06. 2021. 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2021. 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za 

rok 2020. 
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020. 
10. Informácia o havarijnom stave ČOV a kanalizácia Dvorníky.  
11. Rozpočtové opatrenie 4/2021.  
12. Rozpočtové opatrenie 5/2021. 
13. Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom.  
14. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 v prospech 

Západoslovenská distribučná, a. s. 
15. 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. 

16. Ponuka služieb inteligentných plnoautomatizovaných bezkontaktných výdajných miest, 
tzv. Penguin boxov. 

17. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc č. 535/3. 
18. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/13. 
19. Rôzne.  
20. Pripomienky a návrhy poslancov.  
21. Návrh uznesenia.  
22. 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 – Martin Kováčik, 
Juraj Bučko.  
Prítomní – 6/z 9  
Za            - 4 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 2 (Kováčik, Bučko)  
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________ 

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Stanislav Miko, Mgr. Ľuboš Gubáň, Ing. 
Jozef Kobora.  
Prítomní – 6/z 9  
Za           - 3 
Proti        - 0  
Zdržal sa - 3 (Miko, Gubáň, Kobora)  
 
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. 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. 

4. Prístavba k budove Materskej školy Dvorníky –  



financovanie, rekonštrukcia triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ.__________________ 

  

 

Mgr. Hrušková informovala poslancov, že na základe zákona č. 596/2003 Z. z. je potrebné 
schváliť počet tried v Materskej škole. Vzhľadom k počtu zapísaných detí každoročne bojujeme 
s problémom nepostačujúcej kapacity Materskej školy. Tento rok sa zapísalo 77 detí, 15 detí 
nebolo prijatých z dôvodu nedostatočnej kapacity ( príloha č. 4). Mgr. Hrušková informovala, 
že riešenie triedy v škole je maximálne na jeden rok.  
Starosta obce k uvedenému informoval, že plánoval novú kontajnerovú škôlku pre všetky deti 
v areáli u Klostermanových, ale toto riešenie nie je možné zrealizovať. Preto sa musí uskutočniť 
dostavba k pôvodnej materskej škôlke, je potrebné aby sa poslanci vyjadrili z čoho sa uskutoční 
táto výstavba, z kontajnerových modulov, alebo klasickou výstavbou.  
p. Gubáň – je toho názoru, že murovaná budova je dlho budovaná a drahšia, no kontajnery, 
ktoré už máme sú ako päsť na oko. 
p. Kobora – sa informoval aká bude do budúcna naplnenosť materskej školy v Dvorníkoch.  
Mgr. Hrušková odpovedala – maximálne do 90 detí.  
 
Prišiel Ing. Kukla 
 
Starosta obce dal hlasovať, kto je za rekonštrukciu triedy v ZŠ na triedu predškolákov MŠ.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
Neprítomný – 0 
Ďalšie hlasovanie sa týkalo prístavby k budove MŠ Dvorníky. Poslanci sa rozhodli, že 
najrýchlejšie bude vybudovaná škôlka z kontajnerových modulov.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
Neprítomný – 0 
 

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.  
 
 
5. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2021/2022_____  
 
 
Mgr. Ivana Hrušková, riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky pripravila návrh na základe zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov o počte žiakov a počte tried v ZŠ s MŠ v Dvorníkoch od 1. 9. 2021 
nasledovne: počet tried v ZŠ: 10, počet žiakov v ZŠ: 162, počet tried v MŠ: 4, počet detí v MŠ: 
77 (materiál tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice). O uvedenom bode dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
Neprítomní – 0 
 

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 

 
 
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 2021 do 23. 06. 
2021_______________________________________________________________________ 

 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 22. 04. 2021 do 23. 06. 2021, ktorá 
tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 2 (Ambrušová, Kukla) 
Neprítomní - 0 
 

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. 

 
 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2021______ 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Obce Dvorníky na 2. polrok 2021 (príloha č. 7). Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. 
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 5 
Proti          - 0 



Zdržal sa   - 2 (Ambrušová, Kukla) 
Neprítomný – 0 
 

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.  
 
 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 
2020_____ 
 
 
Kontrolórka obce p. Ľubica Blašková prečítala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu 
obce Dvorníky za rok 2020, toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 8. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
Obce Dvorníky za rok 2020.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 

 
 
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020____________ 
   
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2020 a prílohu č. 1 k Záverečnému účtu – Hodnotenie programového 
rozpočtu Obce Dvorníky – rok 2020 (príloha č. 9). Návrh záverečného účtu bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce Dvorníky dňa 21. 05. 2021 a zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce dňa 21. 05. 2021. P. ekonómka poslancom záverečný účet 
podrobne vysvetlila. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať podľa návrhu uznesenia, kto 
schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad.      
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 



Ďalej dal starosta schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 91.870,52 €.  
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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 €. 

 
 
10. Informácia o havarijnom stave ČOV a kanalizácia Dvorníky________                 ____ 
 
 
Starosta obce informoval poslancov o havarijnom stave čističky odpadových vôd a kanalizácie 
v obci Dvorníky. Je tiež potrebné vykonať opravy čerpacích staníc. Čerpacie stanice 2 a 3 sú 
už čiastočne opravené. Opravou by sa mala zvýšiť aj kapacita ČOVky na 2500 obyvateľov. 
Poslanci boli oboznámení s cenovými ponukami rekonštrukcie ČOV – dobudovanie DN 
a s cenovými ponukami rekonštrukcie čerpacích staníc, tieto cenové ponuky tvoria príloh č. 10 
tejto zápisnice. Poslanci zobrali uvedené na vedomie:   
Hlasovanie: 
Prítomní – 7/z 9 
Za             - 7 
Proti          - 0 
Zdržal sa   - 0 
 

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. 
 
 
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021_________________________________                 ____ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 4/2021 (príloha č. 11) a oboznámila 
poslancov s ním. Poslanci zobrali uvedené rozpočtové opatrenie č. 4/2021 na vedomie.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  



 
Uznesenie č. 27/3/2021 

K bodu „Rozpočtové opatrenie č. 4/2021“ 
 

OZ v Dvorníkoch:  
1. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 
 
12. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021________________________________                 ____ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 5/2021 (príloha č. 12) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci schválili 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,-- €.  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
 
Následne poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 5/2021 .  
Hlasovanie:  
Prítomní – 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
 

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. 
 
 
13.Návrh VZN obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným 
komunálny odpadom_____________________________________  
 
 
Pani Kadlecová, pracovníčka obce Dvorníky informovala poslancov o pripravenom Všeobecne 
záväznom nariadení obce Dvorníky o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom (príloha č. 13). Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Dvorníky 
a zverejnený na webovej stránke obce dňa 10. 6. 2021. Termín na podávanie návrhov a zmien 
bol do 21. 6. 2021. Poslanci uvedené prerokovali a následne schválili:  
Prítomní – 7/z 9  
Za            - 7 
Proti        - 0  



Zdržal sa - 0  
 

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. 

 
 
14.Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 v prospech 
Západoslovenská distribučná, a. s.                                                                              _______  
 
 
p. Patrik Očenáš doručil dňa 9. 6. 2021 na Obecný úrad žiadosť o schválenie vecného premena 
v prospech ZSDIS a. s. na pozemkoch parc. č. 312/4 a 540/5 vo vlastníctve obce Dvorníky 
z dôvodu preložky elektrického vedenia NN. Prílohou žiadosti je geometrický plán a tiež návrh 
zmluvy, všetko tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice. Po prerokovaní materiálu dal starosta 
o uvedenom hlasovať: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 6  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 1 (Kobora) 
 

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.  

 
 
15.Súhlas na odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1 a na zriadenie vecého 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 

 
 

Spoločnosť LiV EPI, s. r. o. splnomocnená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. 
Bratislava doručili žiadosť o odkúpenie časti pozemku a zriadenie vecného bremena pre 
potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci stavby: 
TA_Dvorníky VNK, TS 0028-009, TS, NNK (príloha č. 15). Starosta obce dal najskôr 
hlasovať, či OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 535/1: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 
 
Následne dal starosta hlasovať, či OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. č. 1820/1:  
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 
 

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. 

 
 



1. Ponuka služieb inteligentných plnoautomatizovaných bezkontaktných výdajných 
miest, tzv. Penguin boxov. _________________________________________________ 

 
 
Na obecný úrad doručená ponuka služby inteligentných plnoautomatizovaných bezkontaktných 
výdajných miest, tzv. Penguin boxov.  Ponuka tvorí prílohu č. 16 zápisnice. Poslanci ponuku 
prerokovali, s tým, že umiestnenie sa dorieši neskôr. Starosta dal hlasovať, kto je za 
umiestnenie plnoautomatizovaných bezkontaktných výdajných miest v obci. 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 4 
Proti        - 2 (Kováčik, Kobora) 
Zdržal sa – 1 (Bučko) 
 

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. 

 
 
17. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/3____________________ 

 
 
Na rokovaní OZ dňa 21. 4. 2021 poslanci zobrali na vedomie žiadosť p. Františka Šipkovského 
o kúpu pozemku parc. č. 535/3 v k. ú. Dvorníky, s tým, že sa ňou bude zoberať na ďalšom 
rokovaní. Na základe uvedeného dal starosta hlasovať, kto schvaľuje vypracovanie zámeru na 
prevod majetku hodný osobitného zreteľa pre p. Šipkovského a manž. (príloha č. 17).  
Hlasovanie: 
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7 
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0  
 

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.  
 
 

18. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 535/13____________________ 
 

 
Na obecný úrad bola dňa 16. 6. 2021 doručená žiadosť na odkúpenie obecného pozemku parc. 
č. 535/13 v k. ú. Dvorníky (príloha č. 18). Poslanci sa so žiadosťou oboznámili. Na základe 
uvedeného dal starosta hlasovať, kto schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku 
priamym predajom pre Ing. Štefana Vitka a manž.  



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

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.   
 

 
19.Rôzne_____________________________________ _____________________________  
 
 

1. firma NETcon Europe s. r. o. Trnava doručila žiadosť o prerokovanie ponuky optickej 
dátovej siete na zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha č. 19). Zástupca firmy 
dobrynet predniesol na rokovaní OZ ponuku vybudovania optickej dátovej siete 
vzduchom v celkovej hodnote 22.720 €. Obci ponúkajú ako bonus vybudovanie 
kamerového systému podľa požiadaviek. Leták ponuky je prílohou č. 20 tejto zápisnice. 
Poslanci zástupcovi firmy kládli otázky súvisiace s ponukou. Po prerokovaní dal 
starosta hlasovať, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku f. Netcon. S. r. o. 
Trnava na optický internet v obci s tým, že Obecné zastupiteľstvo bude pokračovať 
v rokovaní s firmou po predložení návrhu zmluvy.   
Prítomní: 7/z 9  
Za           - 7  
Proti        - 0  
Zdržal sa – 0 
 

2. Starosta obce informoval poslancov o výmene ponorky na vodnom zdroji. Ponorka je 
funkčná už niekoľko rokov bez problémov, no až tento rok vznikol problém s tým, že 
vo vyššie položených miestach obce je málo vody. Preto sa obec rozhodla vymeniť túto 
ponorku za náhradnú, ktorá bola kúpená pred niekoľkými rokmi. Táto výmena sa 
uskutoční 24. 6. 2021. 
 

3. Starosta obce informoval, že už sa uskutočnilo niekoľko odberov vody na Posádke, no 
stále je tam veľa dusičnanov, takže z toho dôvodu sa nemôže uskutočniť kolaudácia.  
 

4. Dňa 18. 6. 2021 bola doručená žiadosť majiteľov nehnuteľnosti p. Pavol Truchan 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1 (príloha č. 21). Poslanci žiadosť prerokovali 
s tým, že sa ňou budú zaoberať na ďalšom zasadnutí po predložení geometrického 
plánu. Hlasovanie:  
Prítomní: 7/z 9  
Za           – 7 
Proti        - 0 
Zdržal sa – 0 
  

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.  

 

20. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  
 
 
p. Kováčik – sa informoval, či sa bude očkovať proti besnote.  
 
 
21. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 22 tejto zápisnice.  
 
 
22. Záver____________________________________ _____________________________  
 
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
 
V Dvorníkoch dňa 23. 06. 2021 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová  
 
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik .............................. 
                  
                                       Juraj Bučko .................................... 


