
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 

konaného dňa 07. septembra 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 7 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným.  
Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, 
Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Ing. Andrej Kukla, (prezenčná listina – príloha č.1).  
Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Ľubica Blašková – kontrolórka obce, 
Hedviga Kadlecová, Martina Podkopčanová, 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. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022. 
6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021.  
7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke. 
8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022. 
9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022. 
10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ. 
11. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu 

životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa 
v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

12. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej 
jedálni.  

13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového 
systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.  

14. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky. 
15. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky.  
16. Žiadosti o odpredaj pozemkov. 
17. Rôzne. 
18. Pripomienky a návrhy poslancov. 
19. Návrh uznesenia. 
20. Záver. 

Program  dnešného  rokovania  OZ  poslancami  schválený,  s  tým,  že  sa  ruší  bol  programu 
č. 14 a 16. Starosta dal hlasovať: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  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 –  Mgr. Ľ. Gubáň, 
Ing. Kukla.  
Za  -            4 
Proti –         0 
Zdržal sa –  2 (Gubáň, Kukla) 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie  

 
 
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – M. Kováčik, Ing. Kobora, J. Bučko. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie č. 56/4/2022 
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. 
2. schvaľuje program rokovania, s tým, že ruší bod programu č. 14 a 16.  
3. poveruje Martinu Podkopčanovú  vyhotovením zápisnice.  
4. určuje overovateľov zápisnice – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. A. Kukla. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, Ing. J. Kobora, J. Bučko. 

 
 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ 
 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, výpis uznesení Zo zasadnutia OZ v Dvorníkoch konaného dňa 22. 06. 
2022 tvorí prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 



 
Uznesenie č. 57/4/2022 

k bodu „Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania 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. Správa hlavnej kontrolórky  

o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022.______________________ 
 
 

Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky 
obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07. 09. 2022, ktorá tvorí 
prílohu č. 4 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 

 
Uznesenie č. 58/4/2022 

k bodu „Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 
za obdobie od 23. 06. 2022 do 7. 9. 2022.“ 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 

06. 2022 – 07. 09. 2022.  
 

6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021______________________  
 

Ing. Eva Kmeťová, ekonómka obce spracovala Konsolidovanú výročnú správu Obce Dvorníky 
za rok 2021, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. P. ekonómka poslancom vysvetlila obsah 
Konsolidovanej výročnej správy obce Dvorníky a následne dal starosta hlasovať, kto berie na 
vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2021.  
Hlasovanie: 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 

 
Uznesenie č. 59/4/2022 

k bodu „Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 



1. berie na vedomie, konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2021. 
 
7. Správa audítora  

k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke._________ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom audite 
účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, ktorý bol vykonaný v mesiaci august 
2022. Audítorská správa z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Dvorníky za rok 2021 
a Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce 
Dvorníky za rok 2021 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Starosta obce dal hlasovať, či obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie Audítorskú správu z overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky obce Dvorníky za rok 2021 a výročnej správy. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Starosta obce dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Audítorskú správu 
z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Dvorníky za rok 2021. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie č. 60/4/2022 
k bodu „Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej 

závierke“ 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. berie na vedomie audítorskú správu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
obce Dvorníky za rok 2021 a výročnej správy. 

2. berie na vedomie audítorskú správu z overenia individuálnej účtovnej závierky obce 
Dvorníky za rok 2021. 

 
8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.                                   ______________         _ 

 
 

Ing. Eva Kmeťová vypracovala a poslancom predložila Monitorovaciu správu obce k 30. 6. 
2022, ktorá tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Poslanci sa s monitorovacou správou oboznámili 
a následne dal starosta obce hlasovať:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Kukla A.)  
Nehlasovali – 0 
 



Uznesenie č. 61/4/2022 
k bodu „Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce k 30.  06. 
2022 

 
9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.  ________________________  ______        
 
 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 15/2022 (príloha č. 8) a 17/2022 
(príloha č. 9) a oboznámila s nimi poslancov. Poslanci 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. zobrali na vedomie rozpočtové 
opatrenie č.  15/2022 a 17/2022 v prílohe uznesenia. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 16/2022 (príloha č. 10) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci 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. a v zmysle uznesenia  OZ č. 4/2012 B/ 4 zo dňa 29.10. 
2012  zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č.  16/2022  v prílohe uznesenia. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 18/2022 (príloha č. 11) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci 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.  18/2022 v prílohe 
uznesenia. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 19/2022 (príloha č. 12) a oboznámila 
s ním poslancov. Poslanci 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.  
19/2022 v prílohe uznesenia. 
Hlasovanie: 
Za  -            6 



Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Spoločné uznesenie pre rozpočtové opatrenia 2022 tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice.  
  

Uznesenie č. 62/4/2022 
K bodu „Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.“ 

 
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.  15/2022 a 17/2022 
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. a v zmysle uznesenia  OZ č. 4/2012 B/ 4 zo dňa 29.10. 2012  
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  16/2022  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.  18/2022 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) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  19/2022 
v prílohe uznesenia. 
 

 
10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ.________________________________________________ 

             
 
ZŠ s MŠ Dvorníky doručila dňa 24. 8. 2022 žiadosť o dofinancovanie osobných nákladov 
zamestnancov škôl podľa KZ na originálne kompetencie na rok 2022 (príloha č. 14) a žiadosť 
o dofinancovanie finančných prostriedkov na energie na originálne kompetencie na rok 2022 
(príloha č. 15). Na základe uvedeného  Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 
20/2022 (príloha č. 16) a oboznámila s ním poslancov. Poslanci 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. schválili rozpočtové 
opatrenie č.  20/2022 v prílohe uznesenia. 
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie č. 63/4/2022 
K bodu „Dofinancovanie ZŠ s MŠ.“ 

 
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.  20/2022 v prílohe 
uznesenia. 

 
 
11.Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 
ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.__________ 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. prerokovalo predložený návrh  VZN  č.1/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu 
obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

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

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. 2/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 
ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 
Materiál k prerokovaniu uvedeného bodu tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice.  
 

Uznesenie č. 64/4/2022 
K bodu „Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 

ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. prerokovalo predložený návrh  VZN  č.1/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu 
obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

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. 2/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 
ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

 
 
 



12.Návrh VZN č. 2/2022  
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni________ 
 
 
Návrh VZN č. 2/2022, 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. 18 tejto zápisnice. Vykonané zmeny vysvetlila poslancom Ing. 
Kmeťová, ekonómka obce Dvorníky. Poslanci uvedený návrh VZN č. 2/2022 prerokovali  
Hlasovanie: 
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
a následne sa poslanci uzniesli na VZN č. 2/2022, 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:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S. )  
Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie č. 65/4/2022 
K bodu „Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v Školskej jedálni.“ 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. Prerokovalo predložený návrh  VZN  č. 2/2022 , 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.2/2022 , 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. 

 
 
10. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a 

kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS_______ 
 
 
Ing. Eva Kmeťová ekonómka obce vypracovala Podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky, príloha č. 19. 
Starosta obce dal hlasovať o schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže:     
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  



Nehlasovali – 0 
následne obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
v zložení: Ing. A. Kukla, M. Kováčik, S. Miko.  
Hlasovanie:  
Za  -            4 
Proti –         0 
Zdržal sa –  2 (Kováčik, Kukla) 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
Zároveň určili organizátorom súťaže Ing. Evu Kmeťovú , ekonómku obce, ako tajomníka 
tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž z organizačnej a administratívnej 
stránky.  
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.)  
Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie č. 66/4/2022 
K bodu „Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu 
a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:  

1. na základe §9 a) ods.9 a  § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e   podmienky obchodnej verejnej 
súťaže nasledovne: 

Čl. 1 
Vyhlasovateľ 

Obec Dvorníky 
Dvorníky 428, 920 56 
V zastúpení Marošom Nemečkom, starostom obce  
IČO: 00312495  
DIČ: 2021279425  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 1126729010/5600 
IBAN: SK75 5600 0000 0011 2672 9010 
 

Čl. 2 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete 
obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 
 

Čl. 3 
Cieľ OVS 

Výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného 
rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 
 

Čl. 4 
Účel budúceho nájmu 



Predmet OVS sa prenajíma za účelom poskytovania  elektronických  komunikačných služieb.  
 

Čl. 5 
Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže a termín obhliadky 

Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte tiež ako OVS) sa zverejňuje :  
- na úradnej tabuli obce,  
- na internetovej stránke obce: www.dvorniky.sk,  
- v regionálnych novinách Hlohovecko-Sereďsko, 
- na elektronickej úradnej tabuli. 

Doba zverejnenia: od 08. 09. 2022 do 30. 09. 2022 
 
Navrhovatelia (záujemcovia) o prenájom si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 
OVS s:  
Meno a priezvisko: Maroš Nemeček, starosta obce  
Číslo telefónu: 0905/251800 
E-mail: starosta@dvorniky.sk 
 

Čl. 6  
Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude s víťazom obchodnej verejnej súťaže uzatvorená na dobu určitú a to na 
dobu 20 (dvadsať) rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
 

Čl. 7  
Výška nájomného a kritéria hodnotenia OVS 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je: 
A) jednorazové nájomné vo výške.............€, alebo 
B)  nepeňažné plnenie minimálne vo forme nasledujúcich služieb bezodplatne: 
1. Vybudovanie,  dodávka, uvedenie do prevádzky a servis nového kamerového systému 

(ďalej len „Nový kamerový systém“) počas celej doby trvania nájmu v počte nových 
kamerových bodov ..........., (priložiť projektovú dokumentáciu Nového kamerového 
systému a predbežnú kalkuláciu). 

2. Poskytnutie optického internetového pripojenia pre obecné budovy a prevádzky: 
Obecný úrad, ZŠ s MŠ, ... (vyčíslenie nákladov spojených so službami). 

 
Čl. 8  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
1. Navrhovateľ musí vyhlásiť, že sa s podmienkami OVS riadne oboznámil. 
2. Všetky úpravy, ktoré nájomca vykoná na predmete nájmu vykoná na vlastné náklady a 

nemá právo na úhradu týchto nákladov počas trvania zmluvy, ani po jej skončení. 
3. Nájomca je povinný o predmet nájmu sa riadne starať, udržiavať ho na vlastné náklady, 

zabezpečiť obvyklé opravy a udržiavacie práce spojené s bežným, riadnym užívaním 
predmetu nájmu. 

4. Všetky podnikateľské aktivity bude nájomca vykonávať na vlastné náklady a 
zodpovednosť, v súlade s účelom nájmu.  

5. Nájomná zmluva bude uzatvorená s víťazom súťaže do 15 dní odo dňa zverejnenia 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

6. Nájomca nesmie mať v čase podania súťažného návrhu voči prenajímateľovi žiadne  
finančné záväzky. 

 
 



 
Čl. 9  

Spôsob podávania súťažných návrhov 
1. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Dvorníky, Dvorníky 

428, 920 56 Dvorníky‟ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Prenájom 
siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky‟. Túto obálku 
vložte do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže‟, kde okrem spomínanej 
zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o 
osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.). Vyhlásenie, že súťažiaci nemá voči 
prenajímateľovi žiadne finančné záväzky.  

2. Záujemcom je na požiadanie na e-mailovej adrese podatelna@dvorniky.sk k 
dispozícii vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne 
náležitosti platného návrhu zmluvy. 

 
Čl. 10 

 Lehota na predloženie návrhu 
1. Súťažné návrhy je možné predkladať do 30. 09. 2022 do 10,00 hod. vrátane na tlačive 

požadovaných náležitostí súťažného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok.  
2. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Dvorníky a dňom zverejnenia 

na webovej stránke obce Dvorníky. 
3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 

súťažných návrhov.  
4. Súťažné návrhy doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia 
 

Čl. 11 
Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie zmluvy 

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou 
najneskôr do 14. 10. 2022. 
 
Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ uzatvoria nájomnú zmluvu do 15 dní odo dňa odoslania 
písomnej správy o vyhodnotení súťaže. 
 

Čl. 12 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

Kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, zmeniť podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, prípadne odmietnuť všetky predložené návrhy . O zrušení a zmene 
podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy informovaní písomne.  
 
Zrušenie, ako aj zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na internetovej 
stránke vyhlasovateľa www.dvorniky.sk.  
 
Náklady účastníkov spojené s účasťou v OVS sa nepriznávajú. 

2. z r i a ď u j e na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže komisiu v zložení: Ing. Andrej 
Kukla, Stanislav Miko, Martin Kováčik s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú 
verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší návrh. 

3. u r č u j e  organizátora súťaže Ing. Evu Kmeťovú, ekonómku ako tajomníka tejto 
komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž z organizačnej  a administratívnej 
stránky. 



 

 
 

11. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky.___________________________ 
 

 
SPP a. s. Mlynské nivy 44/a Bratislava požiadala dňa 29. 7. 2022 o zaradenie bodu Prezentácia 
zámeru SPP - veterný park Dvorníky do programu najbližšieho obecného zastupiteľstva, na 
základe uvedeného bol bod zaradený do programu rokovania (príloha č. 20). Dňa 7. 9. 2022 
nám bolo oznámené, že zástupcovia SPP sa nebudú môcť zúčastniť rokovania OZ z dôvodu 
covidovej infekcie (príloha č. 21), z toho dôvodu bol bod programu zrušený.  
 
 
12. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky_ 

 
 
Na obecný úrad bola dňa 15. 07. 2022 doručená petícia občanov za odstránenie nežiadúceho 
stavu povrchu štátnej cesty č. 507 v obci Dvorníky, ktorú bola zaslaná petičným výborom 
Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Trnave, dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 
zároveň Správe a údržbe ciest TTSK, Bulharská 39 Trnava a na vedomie Obci Dvorníky 
a Obecnému zastupiteľstvu Dvorníky. Následne petičný výbor v zastúpení Ing. Ladislavom 
Plaštiakom obdržal vyjadrenie z Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, okresný dopravný 
inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava, a z Trnavského samosprávneho kraja, Starohajská 
10, P.O.BOX 128. Materiál sa nachádza v prílohe č. 21. Rokovania OZ sa zúčastnili i občania, 
ktorí bývajú na ulici Veľký rad. Vystúpil Ing. Ladislav Plaštiak, ktorý informoval, že do 
dnešného dňa neboli požiadavky splnené, preto chcú apelovať na starostu obce, aby jednal 
s ORPZ a s TTSK  Trnava, aby boli požiadavky čo najskôr splnené.  
Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.) 
Nehlasovali – 0 
Následne doporučili strostovi obce konať v danej veci v súčinnosti s petičným výborm.  
Hlasovanie:  
Za  -            6 
Proti –         0 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.) 
Nehlasovali – 0 
 
 

Uznesenie č. 67/4/2022 
K bodu „Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci 

Dvorníky.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 



1. berie na vedomie petíciu za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty č. 507 
v obci Dvorníky a vyjadrenie ORPZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, 
Starohájska 3, Trnava.  

2. doporučuje starostovi obce konať v danej veci v súčinnosti s petičným výborom.  
 
 
16. Žiadosti o odpredaj pozemkov _____________________________________________  
 
 
Obec Dvorníky obdržala žiadosti od občanov o odkúpenie obecných pozemkov parc. č. - 
535/35, časť parc. č. 535/1, parc. č. 1818/126 a časť parc. č. 538/1 a 545/4, na základe 
uvedeného boli žiadosti zaradené do programu rokovania (príloha č. 22). p. Gubáň na začiatku 
rokovania navrhol vypustiť tento bod z rokovania obecného zastupiteľstva, návrh bol 
poslancami schválený, z toho dôvodu bol bod programu zrušený.  
 

 
17. Rôzne_____________________________________ _____________________________  
 
 
Dňa 7.9.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Ľuboša Kubištu, ktorý žiada o zriadenie 
vecného bremena na pozemku parc. č. 535/1 za účelom parkovania osobného vozidla 
a povolenie vjazdu z miestnej komunikácie k rodinnému domu (príloha č. 23). Poslanci 
prerokovali žiadosť, starosta obce dal hlasovať, kto je za zriadenie vecného bremena na prac. 
č. 535/1 
Hlasovanie:  
Za  -            0 
Proti –         6 
Zdržal sa –  0 
Neprítomní – 3 (Horváth O., Horváth P., Miko S.) 
Nehlasovali – 0 
 
Prišiel p. P. Horváth. 
 
Následne poslanci hlasovali, či súhlasia s prístavným parkoviskom pre návštevy na parc. č. 
535/1 na spevnenej ploche za účelom parkovania osobných vozidiel pre p. Ľ. Kubištu pred 
pozemkom parcela č. 429 vo výmere 36,9342 m². 
Hlasovanie:  
Za  -            4 
Proti –         0 
Zdržal sa –  3 (Kobora J., Kukla A., Horváth P. ) 
Neprítomní – 2 (Horváth O., Miko S.) 
Nehlasovali – 0 

 
Uznesenie č. 68/4/2022 

k bodu „Rôzne“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. neschvaľuje zriadenie vecného bremena na parcele č. 535/1. 



2. súhlasí s prístavným parkoviskom pre návštevy na parc. č. 535/1 na spevnenej ploche 
za účelom parkovania osobných vozidiel pre p. Ľ. Kubištu pred pozemkom parcela č. 
429 vo výmere 36,9342 m². 
 

 
 
18. Pripomienky a návrhy poslancov_____________ _____________________________  
 
p. Kobora – sa informoval u starostu obce č. je nové s vodou na Posádke. Starosta odpovedal, 
že čakáme na vyhodnotenie, voda je v podstate pitná, len to nie je na papieri.  
p. Kubala – zverejniť materiál ohľadom veterného parku na internete.  
p. Šipkovská – sa informovala ohľadom ich žiadosti o odkúpenie časti pozemku.  
 
 
19. Návrh uznesení____________________________ _____________________________  
 
 
Výpis uznesení tvorí prílohu č. 24 tejto zápisnice.  
 
 
20. Záver____________________________________ _____________________________  
 
Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a 
rokovanie ukončil.  
 
V Dvorníkoch dňa 07. 09. 2022 
 
Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ľuboš Gubáň                            .............................. 
                  
                                       Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA      .............................. 
 
 
 
 

 

 



 

 


