Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 07. septembra 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, Ondrej Horváth, 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, Ľubica
Blašková.
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. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 06. 2021 do 23. 08. 2021.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2020.
6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2020 a ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2020.
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2021.
8. Rozpočtové opatrenie 6/2021.
9. Rozpočtové opatrenie 7/2021.
10. 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.
11. Zrušenie uznesenia č. 30/3/2021.
12. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 v prospech
Západoslovenská distribučná, a. s.
13. Multifunkčné zariadenie exteriérovej výdajne a zberného miesta zásielok s názvom
Penguin box – Zmluva o nájme nehnuteľnosti.
14. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Dvorníky parc č. 545/11.
15. Žiadosť o schválenie otváracích hodín v prevádzke Italiana pizza Dvorníky 1.
16. Optická dátová sieť a kamerový systém v obci Dvorníky – návrh zmluvy.
17. Rôzne.
18. Pripomienky a návrhy poslancov.
19. Návrh uznesenia.
20. Záver.
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 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 – Ondrej Horváth,
Stanislav Miko.
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Horváth O., Miko)
Nehlasovali - 0
3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Martin Kováčik, Juraj Bučko, Ing. Jozef
Kobora.
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-4
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Kováčik, Bučko, Kobora)
Nehlasovali - 0
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0
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.

4.

Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 06. 2021 do 23. 08. 202

______

Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné období od 24. 06. 2021 do 23. 08. 2021, ktorá
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0
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.
5.

Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2020

_____

Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Konsolidovanú výročnú správu Obce Dvorníky
za rok 2020, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. P. ekonómka poslancom vysvetlila obsah
Konsolidovanej výročnej správy obce Dvorníky a následne dal starosta hlasovať, kto berie na
vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0
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.
6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2020 a ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2020_____________________ ______________________________

Ing. Eva Kmeťová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom audite
účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, ktorý bol vykonaný v mesiaci jún 2021.
Audítorská správa z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Dvorníky za rok 2020
a Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce
Dvorníky za rok 2020 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Starosta obce dal hlasovať, či obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie Audítorskú správu z overenia individuálnej účtovnej závierky
obce Dvorníky za rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0
Starosta obce dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Audítorskú správu
z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Dvorníky za rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0
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
a výročnej správy obce Dvorníky za rok 2020.
7.

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2021___

___

Ing. Eva Kmeťová vypracovala a poslancom predložila Monitorovaciu správu obce k 30. 6.
2021, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Poslanci sa s monitorovacou správou oboznámili
a následne dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali - 0

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.
8.

Rozpočtové opatrenie 6/2021________________________________

____

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 6/2021 (príloha č. 8) a oboznámila
s ním poslancov. Poslanci 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
29.10.2012 zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2021 v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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 29.10.2012
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2021 v prílohe na základe predloženého
návrhu.
9.

Rozpočtové opatrenie 7/2021________________________________

____

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 7/2021 (príloha č. 9) a oboznámila
s ním poslancov. Poslanci 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.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0

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.
10. 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

.

Ing. Kmeťová informovala poslancov o pripravenom dodatku k Všeobecne záväznom nariadení
obce Dvorníky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení (príloha č. 10). Poslanci uvedené prerokovali
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
a následne schválili:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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.
11.

Zrušenie uznesenia č. 30/3/2021

______

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a. s. ohľadom Zmluvy o zriadení
vecných bremien na nehnuteľnostiach parc.č. 312/4 a parc. č. 540/5, LV č. 1800, k. ú. Dvorníky
je potrebné urobiť zmeny, z toho dôvodu obec Dvorníky musí zrušiť uznesenie č. 30/3/2021
(príloha č.11) a následne schváliť nové znenie. O uvedenom dal starosta hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kobora)
Nehlasovali – 0
12. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce parc. č. 312/4 a 540/5 v prospech
Západoslovenská distribučná, a. s.___________________________________________
p. Patrik Očenáš oznámil, že je potrebné opraviť uznesenie ohľadom schválenia vecného
bremena v prospech ZSDIS a. s. na pozemkoch parc. č. 312/4 a 540/5 vo vlastníctve obce
Dvorníky z dôvodu preložky elektrického vedenia NN. Jedná sa o odstránenie vety 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). a odstránenie bodov
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,
g)
rozpojovacia a istiaca skriňa, teda zostáva iba f) bod podzemné káblové NN (1 kV)
vedenie,
Prílohou č. 12 je návrh uznesenia, nový geometrický plán a návrh Zmluvy o zriadení vecných
bremien. Po prerokovaní materiálu dal starosta o uvedenom hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kobora)
Nehlasovali – 0
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.
13. Multifunkčné zariadenie exteriérovej výdajne a zberného miesta zásielok s názvom
Penguin box – Zmluva o nájme nehnuteľnosti____________________________________
Spoločnosť TextilEco a.s. doručila dňa 26. 7. 2021 návrh Zmluvy ohľadom umiestnenia
Penguinboxu (príloha č. 13). Poslanci rokovali o predloženom návrhu zmluvy. S uvedením
nesúhlasia.
Starosta obce dal hlasovať o zrušení uznesenia č. 32/3/2021 a o následnom neschválení zmluvy
o nájme nehnuteľnosti v obci Dvorníky na multifunkčné zariadenie exteriérovej výdajne
a zberného miesta zásielok s názvom Penguin box:
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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.
1.

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Dvorníky parcela č. 545/11___
_________

Na obecný úrad bola dňa 13. 8. 2021 doručená žiadosť na odkúpenie časti obecného pozemku
parc. č. 545/8 v k. ú. Dvorníky, podľa geometrického plánu č. G1548/2020 ide o novovytvorenú
parcelu č. 545/11 vo výmere 115 m² (príloha č. 14). Poslanci sa so žiadosťou oboznámili a pri
určení pozemku za pozemok hodný osobitného zreteľa sa zhodli na tom, že pozemok je malej
výmery a nevedie k nemu žiadna iná cesta okrem cesty cez pozemok žiadateľa, pozemok sa
nachádza v strede pozemkov, ktorý vlastní žiadateľ. Na základe uvedeného dal starosta
hlasovať, kto schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku obce Dvorníky hodný
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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. Pozemok je malej výmery
a nevedie k nemu žiadna iná cesta okrem cesty cez pozemok žiadateľa, pozemok sa
nachádza v strede pozemkov, ktorý vlastní žiadateľ.
15. Žiadosť o schválenie otváracích hodín v prevádzke Italiana pizza Dvorníky 1______
Dňa 19. 7. 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. 15). Poslanci
prerokovali žiadosť o schválenie otváracích hodín. Starosta dal následne hlasovať, kto je za
schválenie otváracích hodín podľa predloženej žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0

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.
16. Optická dátová sieť a kamerový systém v obci Dvorníky – návrh zmluvy. ________
Firma NETcon Europe s.r.o., A. Žarnova 7803/11C, Trnava predložil obci ponuku vybudovania
optickej dátovej siete v obci Dvorníky. Ponuka tvorí prílohu číslo 16.
Poslanci sa k predloženým dokumentom vyjadrili.
p. Miko – konštatoval, že ceny sú dvojnásobne nadhodené.
Starosta obce dal hlasovať kto súhlasí s vybudovaním optického internetu na základe
predloženej zmluvy od f. NETcon s. r. o. Trnava.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-0
Proti
-7
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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.
17.

Rôzne_____________________________________ ___________________________
1. Starosta obce informoval poslancov o stave vodovodu na Posádke, ďalšie rozbory vody
nie sú vyhovujúce, z toho dôvodu nie je možné vykonať kolaudáciu. Zároveň
informoval o ponuke p. Miroslava Mikuleka o odvoze hliny pri ČOV za obcou
Dvorníky. Následne informoval poslancov, že bola podaná žiadosť o Nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie kapacity Materskej školy Dvorníky (príloha č. 17, ktorá
bude schválená v ďalších bodoch). Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 1 (Kukla)

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO4SC431-2021-65 musí schváliť obecné zastupiteľstvo, z toho dôvodu dal starosta
hlasovať, kto je za predloženie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl z IROP na projekt s názvom „Zvýšenie kapacity a podpora
inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Dvorníky“ a zároveň za realizáciu
projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
3. Zároveň dal starosta schváliť 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.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
4. Poslanci tiež oprávnili 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.
Hlasovanie:
Prítomní – 7/z 9
Neprítomní – 2 (Horváth P., Ambrušová)
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Nehlasovali – 0
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.
18. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________
p. Bučko – je potrebné orezať stromy na cintoríne.
p. Kováčik – na ulici pri č. domu 256 bliká svetlo verejného osvetlenia.
p. Gubáň – cesta smer Sereď je tmavý úsek pri č. domu 379
19. Návrh uznesení____________________________ _____________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice.
20. Záver____________________________________ _____________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a
rokovanie ukončil.
V Dvorníkoch dňa 07. 09. 2021
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik ..............................
Juraj Bučko ....................................

