
Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 09. 05. 2022 

 
Uznesenie č. 20/2/2022 

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 – Ing. J. Kobora, Ing. A. Kukla. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – J. Bučko, Mgr. Ľ. Gubáň, M. Kováčik. 

 
Uznesenie č. 21/2/2022 

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. 22/2/2022 

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.  7/2022 a 8/2022  
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.  
9/2022  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.  10/2022, 12/2022 
v prílohe uznesenia. 

4. 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)  d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  11/2022 
v prílohe uznesenia. 
 

Uznesenie č. 23/2/2022 
k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 08. 03. 2022 – 09. 

05. 2022“  
 

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

03. 2022 do 09. 05. 2022. 
 

Uznesenie č. 24/2/2022 
k bodu „Žiadosť UNICO Invest SK s r. o. o povolenie reklamnej plochy.“ 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. nevyhovuje žiadosti UNICO Invest SK s. r. o. o umiestnení reklamnej plochy na parc. 
č. 622/1.  

 
Uznesenie č. 25/2/2022 

k bodu „Žiadosť UNICO Invest SK s. r. o. o vydanie záväzného stanoviska k územnému 
konaniu (vodovod, kanalizácia, napojenie na obecnú komunikáciu).  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. žiada predloženie štúdie uskutočniteľnosti k stavbe IBV Pod Ráblom – Dvorníky, 
v ktorej bude presná špecifikácie napojenia na inžinierske siete (vodovod, 
kanalizácia), miestne komunikácie, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, rozšírenie 
ČOV. 

 
Uznesenie č. 26/2/2022 

K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 52 m².“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 535/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
52 m², ktorá vznikla podľa geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 535/24 – 
33 č. 117/2020 vypracovaného  Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 
65/80, 920 41 Leopoldov, odčlenením z pôvodnej parcely registra C KN evidovanej na 
katastrálnej mape ako parcela č. 535/1 zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. 
Dvorníky na Obec Dvorníky, za cenu 689,00 € pre Ľubomíra Németha a manž. Dagmar 
Némethovú, trvale bytom Dvorníky 815. Všetky náklady obce spojené s prevodom 
vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo 
vlastníctve obce.   
 

Uznesenie č. 27/2/2022 
K bodu „ Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 62 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 535/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

62 m², ktorá vznikla podľa geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 535/24 – 
33 č. 117/2020 vypracovaného  Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 
65/80, 920 41 Leopoldov, odčlenením z pôvodnej parcely registra C KN evidovanej na 
katastrálnej mape ako parcela č. 535/1 zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. 
Dvorníky na Obec Dvorníky, za cenu 820,00 € pre Miroslava Bohoviča, trvale bytom 
Dvorníky 456 a Vlastu Tóthovú, trvale bytom Dvorníky 457. Všetky náklady obce 
spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji 
majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.   
 

Uznesenie č. 28/2/2022 
K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/23  zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 76 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  



1. schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 535/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
76 m², ktorá vznikla podľa geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 535/24 – 
33 č. 117/2020 vypracovaného  Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 
65/80, 920 41 Leopoldov, odčlenením z pôvodnej parcely registra C KN evidovanej na 
katastrálnej mape ako parcela č. 535/1 zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. 
Dvorníky na Obec Dvorníky, za cenu 1005,00 € pre Mareka Ondroša a manželku 
Veroniku, trvale bytom Dvorníky 504. Všetky náklady obce spojené s prevodom 
vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo 
vlastníctve obce.   

Uznesenie č. 29/2/2022 
K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m².“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 1818/133 – záhrada vo výmere 627 m² zapísaná 
v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, za cenu 21.000,00 € pre 
Romana Bojnanského, trvale bytom Dvorníky 285. Všetky náklady obce spojené 
s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji majetku 
a pozemkov vo vlastníctve obce.   

 
Uznesenie č. 30/2/2022 

K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 545/11 ostatná plocha o výmere 
115 m².“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a, odst. 8, písm e) parc. č. 545/11 – ostatná plocha  
vo výmere 115 m² zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec 
Dvorníky, z dôvodu, 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 za cenu 1.150,00 € pre Michala Kyselu, trvale bytom Dvorníky 63. 
Všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 
2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.   
 

Uznesenie č. 31/2/2022 
K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č. 535/3 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 118 m².“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a, odst. 8, písm e)  parc. č. 535/3 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 118 m² zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky 
na Obec Dvorníky, z toho dôvodu, že pozemok je malej výmery a je užívaný ako 
oplotená predzáhradka k rodinnému domu, ktorí vlastnia žiadatelia za cenu 1.366,76 € 
pre Františka Šipkovského a manž. Annu Šipkovskú, trvale bytom Dvorníky 302. 
Všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci v zmysle VZN č. 
2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.   

 
Uznesenie č. 32/2/2022 

K bodu „Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa – parcela č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m² pre p. Lackoviča a manž.“ 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 



1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa nasledovne – predaj parcely č. 545/10 – ostatná plocha vo výmere 
76 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Jozefa 
Lackoviča a manželku Petru Lackovičovú, rod. Kytkovú, trvale bytom Dvorníky 91. 

 
Uznesenie č. 33/2/2022 

K bodu „Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 635/5.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. nesúhlasí s odpredajom časti obecného pozemku parc. č. 635/5 v k. ú. Dvorníky, 

uvedenom v žiadosti p. Reného Suchoňa. 
 

Uznesenie č. 34/2/2022 
K bodu „Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 350 a pozemku parc. č. 542/1.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. súhlasí s odpredajom obecného pozemku parc. č. 350 a 542/1 v k. ú. Dvorníky, 
uvedenom v žiadosti p. Jozefa Kozáka a manž.   

2. schvaľuje spôsob odpredaja pozemku priamym predajom  
 

Uznesenie č. 35/2/2022 
K bodu „Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/34.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku parc. č. 535/34 v k. ú. Dvorníky, uvedenom 
v žiadosti p. Františka Šipkovského a manž.   

 
Uznesenie č. 36/2/2022 

K bodu „Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 535/1.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. Dvorníky, uvedenom 

v žiadosti p. Miroslava Bohoviča.   
 

Uznesenie č. 37/2/2022 
K bodu „Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 206/3.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. súhlasí s odpredajom obecného pozemku parc. č. 206/3 v k. ú. Dvorníky, uvedenom 
v žiadosti p. Mária Lütmerdinga.   

2. schvaľuje spôsob odpredaja pozemku obchodnou verejnou súťažou. 
 

Uznesenie č. 38/2/2022 
K bodu „Schválenie otváracích hodín Kaderníctvo Melissa, Dvorníky 1“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. schvaľuje  otváracie hodiny pre prevádzku Kaderníctvo Melissa, Dvorníky 1  
nasledovne: pondelok – sobota od 13,00 hod. do 18,00 hod. 

 
Uznesenie č. 39/2/2022 

K bodu „Návrh riešení pre f. NETcon na vybudovaní optickej dátovej siete  
a kamerového systému“ 



 
1. berie na vedomie informáciu o technickom riešení vybudovania optickej dátovej siete 

a kamerového systému a po kontrole zmluvy právnikom obce ju predložiť na ďalšie 
rokovanie Obecného zastupiteľstva.   
 

Uznesenie č. 40/2/2022 
k bodu „Rôzne“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. neschvaľuje poskytnutie finančnej pomoci pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR.  
2. doporučuje starostovi obce jednať ohľadom sťažnosti občanov, zastúpených p. 

Očenášom Ľ. 
 
 

 
V Dvorníkoch, dňa 09. 05. 2022 
 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


