
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 22. júna 2022 
 
 
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 6 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš 
Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, (prezenčná listina – príloha č.1). Ďalej boli prítomní: 
Maroš Nemeček – starosta obce, Ľubica Blašková – kontrolórka obce, Hedviga Kadlecová, 
Iveta Polievková a Ing. Eva Kmeťová – pracovníčky obce a občania podľa prezenčnej listiny. 
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. 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ. 
5. 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. 
6. 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.  

7. Rozpočtové opatrenia 13, 14/2022. 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za 

rok 2021. 
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021. 
10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 10. 05. 2022 – 22. 06. 2022. 
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022. 
12. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.545/10 ostatná plocha o výmere 76 m². 
13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 545/4. 
14. Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému pre f. NETcon Europe, 

s. r. o., Trnava. 
15. 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.  

16. Prerokovanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky. 
17. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.  
18. Rôzne. 
19. Pripomienky a návrhy poslancov. 
20. Návrh uznesenia. 
21. Záver. 

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať: 
Za  -            6 



Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
 
Určenie zapisovateľa:  
Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania OZ bola poverená zamestnankyňa Obce 
Dvorníky – Hedviga Kadlecová  
Voľba komisií:  
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania OZ boli určení poslanci –  M. Kováčik, S. 
Miko.  
Za  -            4 
Proti –         0 
Zdržal sa –  2 (Kováčik, Miko) 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Daniela Ambrušová, Juraj Bučko, Jozef 
Kobora. Hlasovanie: 
Za  -            5 
Proti –         0 
Zdržal sa –  1 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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 

 
 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ 
 
 
Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Za  -            6 



Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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.   

 
 
5. 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._________ 
 
 

Predseda NR SR vyhlásil dňa 10. 6. 2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29.10.2022. Podľa par. 11 ods. 4 
písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné určiť najneskôr 90 dní pred voľbami 
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce (príloha č. 4). Obecné zastupiteľstvo 
obce Dvorníky určilo na celé volebné obdobie 2022-2026, že starosta obce bude vykonávať funkciu 
v celom rozsahu (na plný úväzok). Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 

 
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).  

 

6. 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._______________  

 

Podľa par. 11 ods. 3 písm. d) zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení a par. 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 je potrebné určiť volebné obvody a počet 
poslancov v nich v lehote do 20. 6. 2022 (príloha č. 5). Z toho dôvodu Obecné zastupiteľstvo 
obce Dvorníky určuje, že na nové volebné obdobie bude mať Obecné zastupiteľstvo 
v Dvorníkoch celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom 
pre celú obec Dvorníky.   



Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 

 
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.  

 

7. Rozpočtové opatrenia 13, 14/2022__________________________________________  
 
 
P. ekonómka Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 13, 14/2022 (príloha č. 
6). P. ekonómka vysvetlila poslancom všetky rozpočtové opatrenia. Poslanci následne zobrali 
na vedomie rozpočtové opatrenia č. 13 a 14/2022.  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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. 

 

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  
k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021                                             _ 
 
 

Kontrolórka obce p. Ľubica Blašková prečítala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu 
obce Dvorníky za rok 2021, toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 7. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
Obce Dvorníky za rok 2021. Hlasovanie: 
Za  -            6 



Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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. 

 
 
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021  ___  ______        
 
 
Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2021 a prílohu č. 1 k Záverečnému účtu – Hodnotenie plnenia programov 
obce – hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu (príloha č. 8). Návrh záverečného 
účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce Dvorníky dňa 20. 05. 2022 a zverejnený na 
elektronickej úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 23. 05. 2022. P. ekonómka 
poslancom záverečný účet podrobne vysvetlila. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať 
podľa návrhu uznesenia, kto schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 
v roku 2021 bez výhrad.      
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 
Ďalej dal starosta hlasovať kto schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 
2021v sume 99.481,47 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 99.481,47 €.  
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
  

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 €.  
 

 



10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 8.3.22 – 9.5.2022 
             

 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 10. 05. 2022 do 22. 06. 2022, ktorá tvorí 
prílohu č. 9 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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. 

 
 
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022______ 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Dvorníky vypracovala Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Obce Dvorníky na 2. polrok 2022 (príloha č. 10). Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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 

 
 
12. Schválenie odpredaja majetku obce  

parcela č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m²________________ 
 
 
Starosta obce predložil návrh na odpredaj pozemku parc. č. 545/10 – ostatná plocha  vo výmere 
76 m² zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, za cenu 760,00 
€ pre Jozefa Lackoviča a manželku Petru Lackovičovú, trvale bytom Dvorníky 91 (príloha č. 



11). 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.   
Hlasovanie:  
Prítomní -    6 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 

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.  

 
13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  

parc. č. 545/4_a 538/1 v k. ú. Dvorníky______________________________________ 
 
Starosta obce predložil návrh na odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 v k. 
ú. Dvorníky podľa predloženej žiadosti, ktorá tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. Poslanci po 
prerokovaní, žiadosť zobrali na vedomie a budú sa ňou zaoberať po predložení geometrického 
plánu zamerania predmetných pozemkov a po prerokovaní s Vodohospodárskymi podnikom 
ohľadom ochranného pásma.    
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 

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.  
 

14. Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu  
a kamerového systému pre f. NETcon Europe, s. r. o., Trnava ___________________ 



 
Starosta obce predložil návrh Zmluvy o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému 
v obci Dvorníky, ktorá prešla kontrolou právnikom obce Dvorníky (príloha č. 13). Poslanci sa 
po prerokovaní zhodli, že súhlasia s prenájmom siete obecného rozhlasu a kamerového systém 
v obci Dvorníky za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb.  
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
Následne sa poslanci dohodli, že schvaľujú spôsob prenájmu siete obecného rozhlasu 
a kamerového systém v obci Dvorníky verejnou obchodnou súťažou. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 
Nehlasovali – 0 
 

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.  
 
15.   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.  ____________ 

 
 
V priebehu mesiaca máj 2022 vykonal podľa § 30 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave JUDr. Jozef Kleiman 
v obci Dvorníky previerku so zameraním na stav zákonnosti zachovávania zákonnosti so 
zameraním na stav zákonnosti 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 z obsahového hľadiska a z hľadiska procesného postupu jeho 
prijímania, a to sa poukazom na § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  
Zo strany prokurátora bol podaný protest prokuratúra, v ktorom navrhuje pre nezákonnosť 
zrušiť celé nariadenie (príloha č. 14). Poslanci prerokovali 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. Následne bude vypracované VZN, ktorým sa zruší na 
rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 7.9.2022 VZN č. 3/1992. 
Hlasovanie:  



Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 
Nehlasovali – 0 
 

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. 

 
 
16. Prerokovanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky_______________  
 
 
P. ekonómka Ing. Eva Kmeťová vypracovala Zásady rozpočtového hospodárenia obce 
Dvorníky, z toho dôvodu, že doposiaľ obec nemala vypracovaný žiaden vnútorný predpis, 
ktorým sa bude riadiť pri zostavovaní, schvaľovaní a zmenách rozpočtu obce, pri tvorbe 
a schvaľovaní záverečného účtu a monitorovacej správy (príloha č. 15). Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo Zásady a zobralo ich na vedomie.   
 
 
17. Schválenie poštu žiakov a tried 
           ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023_______________________________  
 
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ivana Hrušková pripravila Návrh na schválenie počtu žiakov a tried 
ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023, ktoré tvorí prílohu č. 16. Poslanci následne 
schválili počet tried ZŠ na 11 s počtom žiakov 172 a počet tried MŠ na 4 s počtom žiakov 70 
v školskom roku 2022/2023. 
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 
Nehlasovali – 0 
Ďalším návrhom je schválenie počtu detí v ŠKD pri ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 
2022/2023. Materiál tvorí prílohu č. 17. Poslanci schválili dve oddelenia ŠKD s počtom 
žiakov 45. 
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 



Nehlasovali – 0 
 
 

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. 
 

 
18. Rôzne_____________________________________ _____________________________  
 
 
Dňa 2. 5. 2022 obdržala obec Dvorníky žiadosť o odkúpenie časti pozemku od p. Miroslava 
Bohoviča (Príloha č. 18). Poslanci prerokovali žiadosť podľa priloženého návrhu, s ktorým 
nesúhlasia.   
Hlasovanie:  
Za  -            0 
Proti –         4 
Zdržal sa –  2 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 
Nehlasovali – 0 
 
ZŠ s MŠ Dvorníky doručila žiadosť o dofinancovanie finančných prostriedkov na ŠKD na rok 
2022 (príloha č. 19). Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali. Vedúca školskej jedálne pri 
ZŠ s MŠ p. Daniela Trnková informovala poslancov, že je potrebné určiť finančné pásmo 
stravného. K uvedenému bude na ďalšie rokovanie vypracované VZN.  
 
Starosta obce informoval poslancov, že voda na Posádke sa môže používať ako úžitková voda. 
Navrhol, aby bola schválená cena vody 0,80 €/m³. Poslanci návrh prerokovali a následne 
schválili.  
Hlasovanie:  
Za  -            5 
Proti –         0 
Zdržal sa –  1 (Kobora J.) 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.) 
Nehlasovali – 0 

 
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. 
 



 
19. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  
 
 
p. Ambrušová – Cesta pred farou – je potrebné ju sprejazdniť, odstrániť betóny.  
p. Bučko – prečo bol osadený bilboard, keď nebol schválený. Starosta odpovedal, že bol 
umiestnený na vlastnom pozemku UNICO Invest.  
p. Gubáň - sa informoval prečo na zastávkach nie sú lavičky, starosta odpovedal, že sa 
rekonštruujú. Ďalej sa poslanec informoval, ohľadom rekonštrukcie parku pri pomníku na 
námestí.  
p. Kováčik – hasiči sa pri strom ihrisku nedostanú k hlavnému hydrantu vody v prípade požiaru.  
 
 
20. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice.  
 
 
21. Záver____________________________________ _____________________________  
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 22. 06. 2022 
 
Zápisnicu zapísala: Hedviga Kadlecová  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Martin Kováčik       .............................. 
                  
                                       Stanislav Miko         .............................. 
 
 
 
 


