
Výpis uznesení  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 07. 09. 2021 
 
 

Uznesenie č. 36/4/2021 
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 

1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. 
2. schvaľuje program rokovania.  
3. poveruje Martinu Podkopčanovú  vyhotovením zápisnice.  
4. určuje overovateľov zápisnice – O. Horváth, S. Miko. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, J. Bučko, Ing. J. Kobora. 
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania. 

 
Uznesenie č. 37/4/2021 

k bodu „Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie  
od 24. 06. 2021 do 23. 08. 2021.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 

1. berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 6. 2021 – 23. 08. 
2021. 
 

Uznesenie č. 38/4/2021 
k bodu „ Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2020.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 

1. berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2020. 
 

Uznesenie č. 39/4/2021 
k bodu „Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2020 a ku 

konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 
1. berie na vedomie audítorskú správu k overeniu individuálnej účtovnej závierky obce 

Dvorníky za rok 2020.  
2. berie na vedomie audítorskú správu k overeniu konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Dvorníky za rok 2020.  
 

Uznesenie č. 40/4/2021 
k bodu „Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2021.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 

1. berie na vedomie monitorovaciu správu obce k 30. 06. 2021.  
 

Uznesenie č. 41/4/2021 
K bodu „Rozpočtové opatrenie 6/2021.“ 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 
1. v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., na 

základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. a na základe uznesenia OZ 4/20212/B zo dňa 29.10.2021 
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2021 v prílohe na základe predloženého 
návrhu.  

 
Uznesenie č. 42/4/2021 

K bodu „Rozpočtové opatrenie 7/2021.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 
1. v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 1 a 2 písmena c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p.  schvaľuje rozpočtové opatrenie č.7/2021 v prílohe na 
základe predloženého návrhu.  

 
Uznesenie č. 43/4/2021 

K bodu „Dodatok č. 3 k VZN obce Dvorníky č. 4/2019 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom 

zariadení.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 
1. Prerokovalo predložený návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 
v školskom zariadení . 

2. podľa § 4, § 6 a 11, od. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 
p. sa uznáša na Dodatku č. š k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov 
na Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. 
 

Uznesenie č. 44/4/2021 
K bodu „Zrušenie uznesenia č. 30/3/2021.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky: 

1. ruší uznesenie č. 30/3/2021.  
 

Uznesenie č. 45/4/2021 
k bodu „Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 

v prospech západoslovenská distribučná, a. s.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zriadenie vecného bremena na nasledovných nehnuteľnostiach - pozemkoch, 

ktorých výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, je obec 
Dvorníky (ďalej len „Povinný“): 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 (ďalej len 
„Zaťažená nehnuteľnosť“) v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. .  
Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti Zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo  



079/2021, úradne overeným dňa 19.08.2021 pod číslom G1 350/2021 (ďalej len 
„Geometrický plán“). Kópia časti Geometrického plánu týkajúca sa Zaťaženej 
nehnuteľnosti tvorí prílohu zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
Obec Dvorníky ako Povinný zriaďuje zmluvou 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, 
(ďalej len „Vecné bremená“), za podmienok dohodnutých v zmluve. 

V rámci Elektroenergetickej stavby budú za Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené 
nasledovné elektroenergetické zariadenia:  
a) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,  
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len 
„Elektroenergetické zariadenia“). 
Povinný zriaďuje Vecné bremená podľa zmluvy bezodplatne a na dobu neurčitú.  
 

Uznesenie č. 46/4/2021 
k bodu „Multifunkčné zariadenie exteriérovej výdajne a zberného miesta 

zásielok s názvom Penguin box – Zmluva o nájme nehnuteľnosti.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  
1. ruší uznesenie č. 32/3/2021 a z toho dôvodu neschvaľuje zmluvu o nájme 

nehnuteľnosti v obci Dvorníky na multifunkčné zariadenie exteriérovej výdajne 
a zberného miesta zásielok s názvom Penguin box. 

 
 

Uznesenie č. 47/4/2021 
k bodu „Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Dvorníky parc. č. 545/11.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  

1. schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku obce Dvorníky hodný osobitného 
zreteľa, odpredaj parcely č. 545/11 – ostatná plocha vo výmere 115 m², ktorá je zapísaná 
v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 
 

Uznesenie č. 48/4/2021 
k bodu „Žiadosť o schválenie otváracích hodín v prevádzke Italiana pizza 

Dvorníky 1.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  
1. schvaľuje otváracie hodiny pre prevádzku Pizza Italiana Dvorníky 1 nasledovne: 

pondelok – nedeľa od 10,00 hod. do 22,00 hod.  
 

Uznesenie č. 49/4/2021 
k bodu „Optická dátová sieť a kamerový systém v obci Dvorníky – návrh zmluvy.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  

1. neschvaľuje vybudovanie optického internetu na základe predloženej zmluvy od f. 
Netcon s. r. o., A. Žarnova 7803/11C, Trnava. 



 
Uznesenie č. 50/4/2021 

k bodu „Rôzne“ 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:  
1. berie na vedomie informáciu starostu obce o stave vodovodu v m. č. Posádka, 

informáciu o ponuke p. Mikuleka o odvoze zeminy pri ČOV a informáciu 
o vypracovaní žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity 
Materskej školy Dvorníky.  

2. schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 
IROP-PO4-SC431-2021-65 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt s názvom „Zvýšenie kapacity a podpora 
inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Dvorníky“ (ďalej len „projekt“) 
a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom obce a platným programom rozvoja obce. 

3. schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 472 017,00 eur a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške min. 5% spolufinancovania v sume 24 843,00 eur a zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

4. oprávňuje starostu ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP 
vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia 
predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 
 

 
 
 
V Dvorníkoch, dňa 07. 09. 2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


