
Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 07. 03. 2022 

 
Uznesenie č. 1/1/2022 

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 – M. Kováčik, P. Horváth. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – S. Miko, J. Bučko, D. Ambrušová. 

 
Uznesenie č. 2/1/2022 

k bodu „Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.   

 
Uznesenie č. 3/1/2022 

k bodu „Rozpočtové opatrenia 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.  14/2021 a 18/2021  
v prílohe uznesenia. 

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.  
15/2021, 16/2021, 17/2021  v prílohe uznesenia. 

3. 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.  19/2021 v prílohe 
uznesenia. 
 

Uznesenie č. 4/1/2022 
k bodu „Rozpočtové opatrenia 2022“  

 
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.  1/2022 a 3/2022  
v prílohe uznesenia. 

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.  2/2022  
v prílohe uznesenia. 

3. 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.  4/2022 ,  5/2022 
a 6/2022 v prílohe uznesenia. 
 

Uznesenie č. 5/1/2022 
k bodu „Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021“  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. berie na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 
2021. 
 

Uznesenie č. 6/1/2022 
K bodu „ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 12. 2021  

do 07. 03. 2022“  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 

12. 2021 do 07. 03. 2022. 
 

Uznesenie č. 7/1/2022 
k bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela 

č.1818/133 záhrada o výmere 627 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

1818/133 – záhrada vo výmere 627 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 
v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. 
Kobora. 

 
Uznesenie č. 8/1/2022 

k bodu „Zámer obce Dvorníky na prevod  majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m² pre p. 

Šipkovského s manželkou.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa nasledovne – predaj parcely č. 535/3 – zastavaná plocha a nádvoria  
vo výmere 118 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na 
Františka Šipkovského a manželku Annu Šipkovskú, rod. Vargovú, trvale bytom 
Dvorníky 302. 

 
Uznesenie č. 9/1/2022 

K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 
535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m².“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 
535/23 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 76 m², ktorá je zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 
 



2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. 
Kobora. 
 

Uznesenie č. 10/1/2022 
K bodu „ Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 

535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

535/26 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 62 m², ktorá je zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. 
Kobora. 
 

Uznesenie č. 11/1/2022 
K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 

535/27  zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

535/27 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 52 m², ktorá je zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. 
Kobora. 
 

Uznesenie č. 12/1/2022 
K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 

535/13 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 148 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 

535/13 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 148 m², ktorá je zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. 

2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. 
Kobora. 
 

Uznesenie č. 13/1/2022 
K bodu „Zámer obce Dvorníky na prevod  majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa - parcela č.545/11 ostatná plocha o výmere 115 m² pre p. Kyselu.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa nasledovne – predaj parcely č. 545/11 – ostatná plocha  vo výmere 
115 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Michala 
Kyselu, trvale bytom Dvorníky 63. 
 

Uznesenie č. 14/1/2022 
K bodu „Žiadosť p. Lackoviča a manželky o odkúpenie pozemku parc. č. 545/10 ostatná 

plocha o výmere 76 m².“ 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku obce Dvorníky hodný osobitného 

zreteľa, odpredaj parcely č. 545/10 – ostatná plocha vo výmere 76 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. 

 
Uznesenie č. 15/1/2022 

K bodu „Návrh zmluvy o budúcej kúpenej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-
ZBZ_KZ, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim predávajúcim 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim kupujúcim v rámci 

stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ . 

 
Uznesenie č. 16/1/2022 

K bodu „Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-
L13.0319.20.0001-ZBZ_VB, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako 

budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim 
oprávneným v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-
L13.0319.20.0001-ZBZ_VB . 

 
Uznesenie č. 17/1/2022 

K bodu „Odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné 
obdobie 01. 01. 2021 – 31.12.2021 za všetky subjekty“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. prejednalo odvolanie voči vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu a trvá na 
úhrade faktúr 2021000054, 2021000057, 2021000058, 2021000059. 

 
Uznesenie č. 18/1/2022 

K bodu „Prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a 
kamerového systému“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. prejednalo návrh f. NETcon Trnava, ďalej sa ním bude zaoberať starosta obce, Ing. A. 
Kukla a S. Miko, ktorí na ďalšom rokovaní OZ predložia návrh riešení.  
 

Uznesenie č. 19/1/2022 
k bodu „Rôzne“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje vypracovanie projektu a podanie žiadosti k výzve MO SR na rozvoj 
vojenského kultúrneho dedičstva na rekonštrukciu pomníka padlého vojaka v centre 
obce Dvorníky.  



2. Berie na vedomie informáciu starostu obce o projektovej dokumentáciu na dostavbu 
Materskej školy Dvorníky, s tým, aby boli vypracované ďalšie možnosti rozpočtu na 
murovanú stavbu.  
 

V Dvorníkoch, dňa 07. 03. 2022 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 


