
       Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 22. 06. 2022 

 
Uznesenie č. 41/3/2022 

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, S. Miko. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – D. Ambrušová, Ing. J. Kobora, J. Bučko 

 
Uznesenie č. 42/3/2022 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.   
 

Uznesenie č. 43/3/2022 
k bodu „Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dvorníky na volebné obdobie 

2022 – 2026 podľa §11 ods. 4 písm. i) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. určuje, že vo volebnom období 2022 – 2026 bude starosta obce Dvorníky vykonávať 

funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).  
 

Uznesenie č. 44/3/2022 
k bodu „Určenie volebného obvodu  a počtu poslancov obecného zastupiteľstva Dvorníky na 

volebné obdobie 2022 – 2026 podľa § 11 odst. 3, písm. d) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a § 166 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch bude mať na nové volebné obdobie 

celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú 
obec Dvorníky.  

 
Uznesenie č. 45/3/2022 

k bodu „Rozpočtové opatrenia 13, 14/2022.“ 
 

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.  13/2022 a 14/2022 
v prílohe na základe predloženého návrhu. 
  

Uznesenie č. 46/3/2022 
k bodu „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 



Dvorníky za rok 2021.“  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce 

Dvorníky za rok 2021. 
 

Uznesenie č. 47/3/2022 
K bodu „Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce v roku 2021 bez výhrad.  
2. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v sume 99.481,47 € 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 99.481,47 €.  
 

Uznesenie č. 48/3/2022 
K bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie  

10. 05. 2022 – 22. 06. 2022.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 10. 

05. 2022 do 22. 06. 2022. 
 

Uznesenie č. 49/3/2022 
K bodu „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky  

na 2. polrok 2022.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2.polrok 

2022 
 

Uznesenie č. 50/3/2022 
K bodu „Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.545/10 ostatná plocha  

o výmere 76 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. 545/10 – ostatná plocha  
vo výmere 76 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 760,00 € pre Jozefa Lackoviča a manželku Petru Lackovičovú, trvale bytom 
Dvorníky 91. Všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci 
v zmysle VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce v znení 
dodatku č. 1.  
 
 

Uznesenie č. 51/3/2022 
K bodu „Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 545/4 a 538/1.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  



1. berie na vedomie žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 
v k. ú. Dvorníky, uvedenom v žiadosti p. Biháriovej Romany a bude sa ňou zaoberať po 
predložení geometrického plánu – zameranie predmetných pozemkov a po prerokovaní 
s Vodohospodárskym podnikom ohľadom ochranného pásma.  

 
Uznesenie č. 52/3/2022 

K bodu „Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému pre f. NETcon 
Europe, s. r. o., Trnava.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. súhlasí s prenájmom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky 
za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb.  

2. schvaľuje spôsob prenájmu siete OR a KS v obci Dvorníky verejnou obchodnou 
súťažou.  

 
Uznesenie č. 53/3/2022 

K bodu „Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN obce Dvorníky č. 3/1992 na 
ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 

a majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Dvorníky č. 3/1992 na ochranu 

životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku a majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka a súhlasí s návrhom 
prokurátora na zrušení VZN. 

 
Uznesenie č. 54/3/2022 

K bodu „Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 
2022/2023.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. schvaľuje počet tried ZŠ na 11 s počtom žiakov 172 a počet tried MŠ na 4 s počtom 
žiakov 70 v školskom roku 2022/2023. 

2. schvaľuje počet oddelení ŠKD na 2 oddelenia s počtom žiakov 45. 
 

Uznesenie č. 55/3/2022 
k bodu „Rôzne“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. nesúhlasí so žiadosťou p. Miroslava Bohoviča o odpredaj pozemku podľa predloženého 
návrhu.  

2. schvaľuje cenu úžitkovej vody v miestnej časti Posádka pre napojených občanov na 
0,80 €/m³. 

 
 
V Dvorníkoch, dňa 22. 06. 2022 
 
 
 
                                                                                                Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 


