Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
konaného dňa 07. decembra 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 9 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Ondrej Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora,
Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA
(prezenčná listina – príloha č.1).
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Ľubica Blašková hlavný kontrolór obce
Dvorníky, Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce, Martina Podkopčanová, Hedviga Kadlecová,
Iveta Polievková, Mgr. Ivana Hrušková- riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky, Zuzana Šoková –
ekonómka ZŠ s MŠ Dvorníky, Daniela Trnková – vedúca ŠJ.
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 o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Dvorníky 2020.
5. Rozpočtové opatrenie 9/2021.
6. Rozpočtové opatrenie 10/2021.
7. Rozpočtové opatrenie 11/2021.
8. Rozpočtové opatrenie 12/2021.
9. Rozpočtové opatrenie 13/2021.
10. VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom
zariadení.
11. VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov na stravné a výška príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Dvorníky.
12. Zrušenie uznesenia č. 50/4/2021.
13. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na
roky 2023 – 2024.
15. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 24. 08. 2021 – 07.12.2021.
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2022.
17. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia Bratislava, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, pre
projekt s názvom Zberný dvor Dvorníky a poverenie starostu podpísať Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky.
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 931/9 evidovaný na LV 1800 KN „C“ ako orná pôda
o výmere 2005m² a udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 79/2015

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov.
19. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dvorníky na rok 2022.
20. Rôzne.
21. Pripomienky a návrhy poslancov.
22. Návrh uznesenia.
23. Záver.
Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený nasledovným hlasovaním:
Prítomní - 7/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 2 (Horváth P., Bučko)
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 – p. Daniela
Ambrušová, Ing. Jozef Kobora.
Prítomní – 7/z 9
Za
-5
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Ambrušová, Kobora)
Neprítomní – 2 (Horváth P., Bučko)
Nehlasovali - 0
3. Voľba návrhovej komisie
a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.__________________
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. A. Kukla, O.
Horváth.
Prítomní – 7/z 9
Za
-4
Proti
-0
Zdržal sa - 3 (Gubáň, Kukla, Horváth O.)
Neprítomní – 2 (Horváth P., Bučko)
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
Za
-7

Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 2 (Horváth P., Bučko)
Nehlasovali - 0
Uznesenie č. 51/5/2021
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 – D. Ambrušová, Ing. J. Kobora.
5. schvaľuje návrhovú komisiu – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. A. Kukla, O. Horváth.
6. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania.
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Dvorníky 2020________________
Prišiel p. Bučko
Mgr. Ivana Hrušková – riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky vysvetlila poslancom, že podľa Zákona
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o z mene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 5 ods. 7 písm. c, f, h, i, predkladaá poslancom na schválenie
Školský vzdelávací program a výchovný program. Prílohu č. 4 tvorí učebný plán výchovno –
vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022 a prílohu č. 5 tvorí Výchovný program
ŠKD platný od 1. 10. 2021. Poslanci hlasovaním schválili školský vzdelávací program
a výchovný program.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Bučko)
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Ďalej Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ
v Dvorníkoch, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Mgr. Hrušková so správou oboznámila
poslancov a starosta dal hlasovať o schválení Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ v Dvorníkoch v školskom roku 2020/2021:
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Bučko)
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Ďalej Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto
zápisnice. Po oboznámení s uvedením vyhodnotení poslanci koncepčný zámer rozvoja školy
schválili:
Hlasovanie:

Prítomní – 8/z 9
Za
-6
Proti
-0
Zdržal sa - 2 (Bučko, Kukla)
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Ďalej Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu (príloha č. 7). Poslanci sa s uvedením oboznámili a starosta
dal hlasovať:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kukla)
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 40 ods. 4. predkladá Mgr. Ivana Hrušková na
prerokovanie plán profesijného rozvoja na školský rok 2021/2022, ktorý tvorí prílohu č. 8
tejto zápisnice. Po oboznámení poslanci plán profesijného rozvoja schválili.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Bučko)
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 52/5/2021
k bodu „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Dvorníky 2020“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. schvaľuje Školský vzdelávací program a výchovný program.
2. schvaľuje správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
podľa § 14 ods.5 pís. d) za rok 2020/2021.
3. schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy.
4. schvaľuje informáciu o pedagogicko – organizačnom a meteriálno - technickom
zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu.
5. berie na vedomie Plán profesijného rozvoja na školský rok 2021/2022.
5.Rozpočtové opatrenie 8, 9/2021_______________________________________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 8/2021 (príloha č. 9), oboznámila
poslancov s rozpočtovým opatrením. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č.
8/2021.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0

Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali - 0
Následne poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2021 (príloha č. 10).
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 53/5/2021
k bodu „Rozpočtové opatrenia č. 8,9/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2021 .
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.
9/2021.
6.Rozpočtové opatrenie 10/2021_______________________________________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 10/2021 (príloha č. 11), oboznámila
poslancov s rozpočtovým opatrením. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č.
10/2021.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 54/5/2021
k bodu „Rozpočtové opatrenie č. 10/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2021 v prílohe
uznesenia.
7.Rozpočtové opatrenie 11/2021_______________________________________________

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 11/2021 (príloha č. 12), oboznámila
poslancov s rozpočtovým opatrením. Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č.
11/2021.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 55/5/2021
k bodu „Rozpočtové opatrenie č. 11/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2021
v prílohe uznesenia.
8.Rozpočtové opatrenie 12/2021_______________________________________________
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 12/2021 (príloha č. 13), oboznámila
poslancov s rozpočtovým opatrením. Mgr. Ivana Hrušková vyjadrila, nesúhlas s rozpočtovým
opatrením. Po prerokovaní poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 12/2021.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-7
Proti
-0
Zdržal sa - 1 (Kukla)
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 56/5/2021
K bodu „Rozpočtové opatrenie 12/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2021 v prílohe
uznesenia.
9.Rozpočtové opatrenie 13/2021_______________________________________________

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 13/2021 (príloha č. 14), oboznámila
poslancov s rozpočtovým opatrením. Poslanci schválili rozpočtové opatrenia č. 13/2021.
Hlasovanie:
Prítomní – 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 57/5/2021
K bodu „Rozpočtové opatrenie 13/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno c)a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2021
v prílohe uznesenia.
10. VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. _
Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení tvorí
prílohu č. 15 tejto zápisnice. Vykonané zmeny vysvetlila poslancom Ing. Kmeťová, ekonómka
obce Dvorníky. Poslanci uvedený návrh VZN č. 2/2021 prerokovali
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
a následne sa poslanci uzniesli na VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 58/5/2021
K bodu „VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša na VZN č.2/2021 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení.
11. VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov a výška
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dvorníky___________
_____
Návrh VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov a výška príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Dvorníky tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. Vykonané zmeny vysvetlila poslancom Ing.
Kmeťová, ekonómka obce Dvorníky. Poslanci uvedený návrh VZN č. 3/2021 prerokovali
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
a následne sa poslanci uzniesli na VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu
nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 59/5/2021
K bodu „VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov
a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. prerokovalo predložený návrh VZN č. 3/2021 , ktorým sa určuje výška príspevku
na úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.
2. podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša na VZN č.3/2021 , ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov

a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.
12. Zrušenie uznesenia č. 50/4/2021_______________

v

_____________________

Obec Dvorníky ruší uznesenie č. 50/4/2021, body 2, 3, 4, z toho dôvodu, že predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65 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“ bolo neúspešné, obec do stanoveného termínu nepredložila projektovú
dokumentáciu. Návrh materiálu tvorí prílohu č. 17. Riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky informovala
poslancov, že od 1. 1. 2022 bude účinná novela zákona, ktorá upravuje počty žiakov v triedach.
V mesiaci február sa treba rozhodnúť ako sa bude ďalej postupovaťPo prerokovaní dal starosta
hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 8/z 9
Za
-8
Proti
-0
Zdržal sa - 0
Neprítomní – 1 (Horváth P. )
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 60/5/2021
k bodu „Zrušenie uznesenia č. 50/4/2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. ruší uznesenie č. 50/4/2021, body 2, 3, 4.
13. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2022 a
viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024

_________________________

Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2024
(príloha č. 18). Oboznámila poslancov s položkami rozpočtu a významnými investičnými
akciami. Rozpočet na rok 2022 je vytvorený ako prebytkový a tiež rozpočty na roky 2023 a
2024 sú zostavené ako prebytkové. P. kontrolórka pripravila stanovisko k návrhu rozpočtu.
Poslanci následne schválili rozpočet na rok 2022. Hlasovanie poslancov:
1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na
rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024.
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
2. schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Dvorníky v roku 2022 v sume 216.440,-- €
na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu nasledovne:
• financovanie chodníka na miestnom cintoríne v sume 25.000,-- €,
• technického zhodnotenia ČOV a kanalizácie v sume 126.440,-- €,

•
•
•

spolufinancovanie investičného projektu Zberný dvor v sume 20.000,-- €,
financovanie 3.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 15.000,-- €
a financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v sume 30.000,-- €.
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
3. schvaľuje
3.1. Rozpočet obce na rok 2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry – príloha č. 1
uznesenia zastupiteľstva
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

1 442 441
354 969
283 618,80
2 081 028,80

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

1 430 282,80
626 409
14 833
2 071 524,80

Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
3.2. Rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky
- ZŠ s MŠ Dvorníky nasledovne:
Príjmy
Bežné výdavky
Z toho:
09.1.1.1. – predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou -MŠ
09.1.2.1. – primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou 1.stupeň
09.2.1.1. – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou 2.st.
v tom záväzný ukazovateľ- účelovo určené
prostriedky obce na údržbu
09.5.0. – ostatné vzdelávanie - ŠKD
09.6.0. – vedľajšie služby v školstve- ŠJ
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)

33 710
838 460
224 250
318 196
183 554
10 000
20 460
92 000

Nehlasovali – 0
4. berie na vedomie rozpočet obce Dvorníky na roky 2023 a2024 vrátane jeho
programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa
programovej štruktúry – príloha č.2 uznesenia zastupiteľstva.
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 61/5/2021
k bodu „Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2022 a viacročného rozpočtu
na rok 2022 - 2024.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na
rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024.
2. schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce Dvorníky v roku 2022 v sume 216.440,-- €
na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu nasledovne:
• financovanie chodníka na miestnom cintoríne v sume 25.000,-- €,
• technického zhodnotenia ČOV a kanalizácie v sume 126.440,-- €,
• spolufinancovanie investičného projektu Zberný dvor v sume 20.000,-- €,
• financovanie 3.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 15.000,-- €
• a financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v sume 30.000,-- €.
3. schvaľuje
1.1. Rozpočet obce na rok 2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry – príloha č.
1 uznesenia zastupiteľstva
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

1 442 441
354 969
283 618,80
2 081 028,80

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

1 430 282,80
626 409
14 833
2 071 524,80

3.2. Rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky
- ZŠ s MŠ Dvorníky nasledovne:
Príjmy
Bežné výdavky
Z toho:
09.1.1.1. – predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou -MŠ
09.1.2.1. – primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou 1.stupeň

33 710
838 460
224 250
318 196

09.2.1.1. – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou 2.st.
v tom záväzný ukazovateľ- účelovo určené
prostriedky obce na údržbu
09.5.0. – ostatné vzdelávanie - ŠKD
09.6.0. – vedľajšie služby v školstve- ŠJ

183 554
10 000
20 460
92 000

4. berie na vedomie rozpočet obce Dvorníky na roky 2023 a2024 vrátane jeho
programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa
programovej štruktúry – príloha č.2 uznesenia zastupiteľstva.
14.Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024__________
Ľubica Blašková, hlavná kontrolórka obce Dvorníky pripravila Stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu obce Dvorníky na roky 2022 – 2024 (príloha č. 19), ktoré poslancom OZ
predniesla, hlasovanie a uznesenie k stanovisku hlavnej kontrolórky je v predchádzajúcom
bode.
15. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 24.08. 2021 - 07.12.2021
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za funkčné obdobie od 24. 08. 2021 do 07. 12. 2021, ktorá
tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 62/5/2021
k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie
od 24. 8. 2021 – 7. 12. 2021.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 24.8.2021 –
7.12.2021.
16.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022__________________________
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Dvorníky na 1. polrok 2021 (príloha č. 21). Poslanci plán kontrolnej činnosti
schválili.

Hlasovanie:
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 63/5/2021
k bodu „Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022.
17. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia Bratislava, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia,
pre projekt s názvom Zberný dvor Dvorníky a poverenie starostu podpísať Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky.___
_______________
Starosta obce predložil návrh materiálu, ktorý bol obci doručený zo Slovenskej agentúry
životného prostredia – odporúčanie k uzneseniu zastupiteľstva – príloha č. 22. Poslanci OZ
doporučili starostovi obce bližšie sa v tejto veci poradiť s právnikom. Následne poslanci
hlasovali, že obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/55 zo dňa 26. 04. 2021, účinnej dňa 06. 05. 2021 (ďalej
len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie
majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO:
00 626 031 (poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov
EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Zberný dvor Dvorníky,
kód projektu v ITMS 2014+ : 310011S009
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
2. poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a
vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0

Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 64/5/2021
k bodu „Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, v zastúpení Slovenská agentúra životného
prostredia, pre projekt s názvom Zberný dvor Dvorníky a poverenie starostu podpísať
Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na
zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/55 zo dňa 26. 04. 2021, účinnej dňa 06. 05. 2021 (ďalej
len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie
majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO:
00 626 031 (poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov
EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Zberný dvor Dvorníky,
kód projektu v ITMS 2014+ : 310011S009
2. poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a
vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 931/9 evidovaný na LV 1800 KN „C“
ako orná pôda o výmere 2005m² a udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona NR
SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.__
______
Na obecný úrad bola dňa 5. 11. 2021 doručená žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 931/9
evidovaný na LV 1800 KN „C“ ako orná pôda o výmere 2005m² a udelenie súhlasu podľa
§ 97 ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, žiadosť tvorí prílohu č. 23.
Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. M. Mikulek, p. Strečanský a p. Gažík. P.
Strečanský informoval poslancov, že p. Mikulek plánuje na uvedenej parcele zriadenie
zberného dvora na zber len stavebného odpadu. Zeminu, ktorá sa na pozemku nachádza, by p.
Mikulek odstránil na vlastné náklady. Na pozemku bolo 20.000 t zeminy, z ktorej už p.
Mikulek 10.000 t odstránil.
p. Kukla – je potrebné zistiť načo je uvedená parcela určená v Územnom pláne.
p. Gubáň – parcela sa kupovala na stavu čističky odpadových vôd, pri predaji majetku obce je
potrebné vyhlásiť riadny zámer.
p. Bučko – sa informoval, či sa jedná o nekonečný proces drvenia betónu.
p. Strečanský – do zámeru sa musí dať, že na pozemku je odpad o váhe asi cca 10.000 t, vzniká
tu problém, s týmto odpadom pozemok nikto nekúpi.

Bolo vysvetlené, že predaj pozemkov je trojstupňové, nedá sa predať niečo hneď, proces je
dlhší a trvá aj pol roka.
p. Mikulek – ak predaj trvá pol roka je to neaktuálne.
Poslanci prerokovali žiadosť p. Mikuleka, starosta dal hlasovť.
Hlasovanie:
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 65/5/2021
k bodu „Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 931/9 evidovaný na LV 1800 KN „C“
ako orná pôda o výmere 2005m² a udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. prerokovalo žiadosť p. M. Mikuleka.
19.Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dvorníky na rok 2022_________
Starosta obce predložil návrh Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2022, príloha č. 24.
Poslanci harmonogram schválili.
Hlasovanie:
Za 8
Proti –
0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth P.)
Nehlasovali – 0
Uznesenie č. 66/5/2021
K bodu „Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dvorníky na rok 2022“
Obecné zastupiteľstvo Obce Dvorníky:
1. schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dvorníky na rok 2022.
20. Rôzne___________________________________________________________________
1. Starosta obce Maroš Nemeček oboznámil poslancov obce so zámerom p. Dányho
o odkúpenie pozemku v extraviláne, kde chce postaviť domy, inžinierske siete, cestu.
21. Pripomienky a návrhy poslancov________________________________________
---

12. Návrh uznesení________________________________________________________
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 25 tejto zápisnice.
13. Záver__________________________________________________________________
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť
a rokovanie ukončil.

V Dvorníkoch dňa 07. 12. 2021

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová

Maroš Nemeček
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Daniela Ambrušová
Ing. Jozef Kobora

..................................................
..................................................

