
U Z N E S E N I E   Č. 11/2016 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 o 16.00 

hod. v kancelárii Obecného úradu vo Dvorci 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci 
 
A. Schvaľuje 

 
1/ Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 - o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce Dvorec 
 
3/ Dodatok č. 1/2016 k VZN  č. 5/2011 – o určení výšky finančných  prostriedkov na 
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.  
 
4/ Poplatky platné na rok 2017. 
 
5/ Zrušenie VZN č. 3/2011 o ochrane pred povodňami na území obce Dvorec.  
 
6/ Finančný rozpočet na rok 2017 - 2019 bez programovej štruktúry. 
 
7/ Rozpočtové opatrenie č. 5. 

 
8/ Kúpna zmluva SVP, š.p. Piešťany 
 
Predaj nehnuteľného majetku Obce Dvorec do vlastníctva štátu SR, do správy 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie 
I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany – parcely KNC zapísané na LV č. 263 v k. ú. 
Dvorec, vlastnícky podiel 1/1:  
 

- parcela registra „C“, č. 503/12 s výmerou 29 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/13 s výmerou 71 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/17 s výmerou 12 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/18 s výmerou 77 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/19 s výmerou 16 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/23 s výmerou 12 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/30 s výmerou 10 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/31 s výmerou 283 m2,druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/32 s výmerou 678 m2,druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/35 s výmerou 11 m2, druh pozemku vodné plochy, 
- parcela registra „C“, č. 503/37 s výmerou 546 m2,druh pozemku vodné plochy, 

 
- v kúpnej cene 1 €. Táto kúpna cena je zmluvnou cenou dohodnutou zmluvnými 
stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v zn. n. p. Chybným zápisom 
v Registri obnovenej evidencie boli uvedené pozemky zapísané  do vlastníctva obce – 
predávajúceho. Vlastníctvo týchto pozemkov podľa kúpnej zmluvy nadobúda 
Slovenská republika. Kupujúci bude v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom 



podniku, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, správcom majetku štátu.  

 

 
9/ Plán preventívnych protipožiarnych prehliadok na rok 2016.  
 
10/ Poskytnutie dotácie vo výške 36 EUR pre Mesto Bánovce nad Bebravou na 
vykrytie nákladov CVČ / pre štyri deti z obce Dvorec / október až december 2016/.             
 

 

 
  B. Berie na vedomie 
 
1/ Upozornenie prokurátora z  previerky zameranej na zhodnotenie zákonnosti 
v postupe a rozhodovaní obcí a miest pri prijímaní VZN o poskytovaní dotácií.  

 
2/ Stanovisko hlavnej  kontrolórky k  finančnému rozpočtu na rok 2017 a viacročného 
rozpočtu na roky 2018 a 2019.  
 
3/ Rozpočtové opatrenie starostky č. 4 
 

 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Eva Srncová 
                                                                                            starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 19.12.2016 
Zvesené: ............2016 
Zverejnené na stránke obce: .....12.2016 
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