
Zápisnica 

z 1. zasadnutia novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Dvorci 

konaného dňa 2. decembra 2022, t.j. v piatok o 18.00 hodine 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Kubica 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.Zloženie sľubu 2 poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4.Príhovor poslancov k témam, ktorým sa chcú venovať v nasledujúcom volebnom období. 

5. Schválenie programu zastupiteľstva. 

6. Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľba predsedov a členov, zásady odmeňovania  

poslancov obecného zastupiteľstva. 

7. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva a dodatok č.1/2023 k VZN č. 2/2020. 

8.Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad, 

Poplatky platné pre rok 2023.   

9 Prerokovanie žiadosti o územnoplánovaciu informáciu  pre p. Róberta Myšaka. 

10. Prerokovanie žiadosti Samuela Štefánika s manželkou o súhlasné stanovisko obce so  

zaťažením sieťami na parcelné číslo 253/7, ktoré je vo vlastníctve obce. 

11. Prerokovanie žiadosti  neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

12. Prerokovanie žiadosti  Mgr. Môcika o územnoplánovacie informácie. 

13. Prerokovanie žiadosti o schválenie stavebného zámeru/ výstavbu rodinných domov/p. Pavla 

    Stanka                     

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvorec na 1.polrok 2023. 

15. Prerokovanie žiadosti o preplatenie chodníka p. Štrbavého. 

16. Schválenie poslancov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Dvorec. 

17. Diskusia 

18. Návrh uznesenia. 

19. Záver 

 

K bodu 1/     Otvorenie zasadnutia 

V úvode zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po ukončení štátnej hymny SR  

zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Janka Polušinová, ktorá 

ospravedlnila hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Kubicu za neprítomnosť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 



 

K bodu 2/     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

    Starostka obce určila zapisovateľku Zuzanu Trnkovú a ako overovateľov zápisnice určila Petra 

Filu a Ing.Dominika Mokrého. 

 

K bodu 3/    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    Starostka obce Ing. Janka Polušinová prečítala novozvoleným poslancom Erikovi Exlerovi a 

Dominikovi Chromekovi sľub poslanca, ktorí ho potvrdili svojim podpisom. Následne im 

predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Zuzana Trnková odovzdala osvedčenie o zvolení do 

obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 4/    Príhovor poslancov k témam, ktorým sa chú venovať v nasledujúcom 

volebnom období 

     Starostka obce požiadala poslancov, aby predložili svoje návrhy tém ichvolebných 

programov, aby si spoločne našli hlavné témy, ktorým sa spoločne chcú venovať v nastávajúcom 

volebnom období. Predstavila im svoj volebný program, ktorý následne prečítala. 

     Poprosila zástupcu starostky p. Antona Ďurmeka, aby sa ujal slova. Anton Ďurmek povedal, 

že je ťažko rozprávať o tom, čo treba rozvíjať v obci. Najväčšou prioritou by bolo rozvíjať kultúru 

v obci. Posledné roky sa v obci nič nedialo, samozrejme na tom mala aj zásluhu pandémia COVID- 

19. Daľej konštatoval, že treba spojiť mládež a aj ostatných občanov Dvorca a častiobce 

SliezskaOsada. Ľudí treba spájať, nakoľko sa nepoznajú a tak nastáva nesúdržnosť občanov. 

     Poslanec Peter Filo pripomenul, že by sa mohol v nejakých časových intervaloch pravidelne 

organizovať turnaj vo futbale o pohár starostky obce, kde by mohli osloviť aj susedné obce. 

Navrhol, že od p. Šanka po obchod by mala byť obmedzená rýchlosť na 30km/h. Dodal, že plusom 

pre obec by bolo prikúpenie pozemku k cintorínu na rozšírenie hrobových miest a tiež by sa mohlo 

vybudovať parkovisko, nakoľko pri cintoríne je nedostatok parkovacích miest. 

Poslenec Erik Exler súhlasil s navrhom poslanca Petra Filu o odkúpení pozemku pre cintorín, ale 

dodal, že by sa mohol pozemok vymeniť v Kravej doline. Starostka poznamenala, že to nie je 

dobrý nápad, nakoľko treba zrealizovať protipovodňové opatrenia v tejto časti obce a taktiež by 

bolo vhodné dať vypracovať územný plán, ktorý by mal byť pre obec prioritou aby sme predišli 

ďalším záplavám pri prívalových dažďoch a dobudovali kanalizáciu na odvod dažďovej 

a odpadovej vody, zároveň by sa malo zachovať aj súkromie občanov. Erik Exler dodal, že 

prioritou pre dedinu sú aj chodníky, ktoré sú v hroznom stave. 



    Pán Ing.Dominik Mokrý predniesol svoj návrh, kde poznamenal, žeby sa občanom nemusel 

zdať adekvátny. Chcel by,aby sa komunálny odpad vyvážal raz za mesiac, nie 2 krát a mohlo by sa 

po dedine dať viac zberných nádob na separovanie. Pripomenul, že veľa ľudí parkuje na 

chodníkoch v nepriehľadných zákrutách, že by sa to riešilo pokutami. Peter Filo dodal, že by bolo 

najlepšie vybaviť dopravné značky a predišlo by sa čiastočne  tomuto problému. Pán Dominik 

Mokrýpripomenul, že by bolo dobré riešiť aj reguláciu potoka, kvôli ktorému vznikajú záplavy. 

Starostka pripomenula, že na toto je dobré mať vypracovanéprojektynaprotipovodňovéopatrenia a 

reguláciupotoka, ktoré by bolizohľadnené v novomúzemnompláneobce a mali by 

smeichpripravené k prípadnýmvýzvamnaprefinancovanie z eurofondov a prostriedkov z 

plánuobnovy a odolnosti. 

Poslanec Dominik Mokrýnamietal aj vysádzanie repky olejnej v blízkosti domov, ktorá spôsobuje 

zdravotné problémy a jej intenzívna vôňa nie je príjemná a robíproblémyalergikom. Reagoval p. 

Peter Filo, že treba apelovať na poľnohospodárov a dohodnúť sa s nimi o situácií. 

Ako poslednýz poslancov sa vyjadril Dominik Chromek, že súhlasí s obnovou kultúry v obci a 

hlavne športu. Vyjadril sa aj k novému chodníku v časti Sliezska osada, kde sa prepadol chodník a 

treba ho opraviť. Pripomenul, že v časti Sliezska osada je most a bolo by potrebné vybudovať 

k nemu lávku na chodník, pretože pri súčasnom stave to veľmi nebezpečnénajmä pre mamičky s 

deťmi. 

K bodu 5/     Schválenie programu zasadnutia 

K programu nikto nemal pripomienky, starostka navrhla hlasovanie. 

Za: Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Domonik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo Dvorec 

Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce. 

 

 

Návrh uznesenia k bodu 5/ 

    Obecné zastupiteľstvo  v Dvorci schvaľuje program 1. zasadnutia OZ, tak ako bol navrhnutý 

starostkou obce. 

Hlasovanie za návrh: 



Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

                                   Návrh uznesenia bol prijatý 

K bodu 6. A/ Zriadenie komisií, určenie ich práce, voľba predsedov a členov 

Starostka aj poslanci sa zhodli, že zatiaľ zriadenie komisií a voľby ich členov a predsedov odložia 

na nasledujúce OZ, nakoľko je teraz veľmi dôležité riešiť každý jeden problém na obecnom 

zastupiteľstve. 

Hlasovanie za návrh:  

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu 6. B) /     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

    Odmeňovanie poslancov zostáva nezmenené. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

                                              Návrh uznesenia bol schválený 

K bodu 7.A /   Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011 o určení výšky finančných prostriedkov 

na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na dodatok č.1/2023 k VZN č.5/2011 na rok 2023. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia bol schválený 



K bodu 7.B /   Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2020o určení výškypríspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2020 na rok 2023. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu 8)    Dodatok č.1/2023 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatkoch.  

 Poplatky a miestne dane zostávajú nezmenené, VZN bude doplnené o nové ustanovenie z zmysle 

novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch na zvýšenie daní pre majiteľov nehnuteľností, 

ktorí sa o ne dlhodobo nestarajú a kazia tak vzhľad obce a ohrozujú susediace nehnuteľnosti. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                               Návrh uznesenia bol schválený 

 

K Bodu 9)     Prerokovanie žiadosti o súhlas obce s územnoplánovacím zámerom pre p. 

Róberta Myšaka. 

Starostka prečítala žiadosť p. Róberta Myšaka o zmene v zmysle predloženého GP č.43151736-31/21 

vyhotovenom geodetom a kartografom Ing. Martinom Nechalom.  

Uvedenú žiadosť doporučuje schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                               Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu 10 /     Prerokovanie žiadosti Samuela Štefánika s manželkou o súhlasné 

stanovisko obce so zaťažením sieťami na parcelné číslo 253/7.     

Starostka obce predložila a následne prečítala obecnému zastupiteľstvu žiadosť o uznesenie o 

drobnej stavbe:prípojky na plyn a vodovodnej prípojky na parcelnom čísle 253/7, ktoré je vo 



vlastníctve obce a súhlasí so zaťažením sieťami.Starostka obce dala hlasovať. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                               Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu 11 /     Prerokovanie žiadosti  neverejného poskytovateľa sociálnej služby o 

finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

     Na základe predloženej žiadosti sa od 1. januára 2023 bude poskytovať finančný príspevok o 

zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách. Za rok 2022 bude doplatený príspevok v dohodnutej minimálnej 

sadzbe a financovanie bude zabezpečené rozpočtovým opatrením starostky.  

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Dvorci schvaľuje žiadosť o poskytovaní finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu 12 /    Prerokovanie žiadosti  Mgr. Môcika o územnoplánovacie informácie. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána  Mgr. Môcika s výhradou, že sa jedná 

o záplavové územie pri prívalových dažďoch a nedostatočné odkanalizovanie danej lokality. 

 

 



K bodu 13/     Prerokovanie žiadosti Mgr. Kubáňa o schválenie stavebného zámeru/ 

výstavbu rodinných domov/. 

Starostka obce prečítala žiadosť Mgr. Tomáša Kubáňa, kde žiada, aby obecné zastupiteľstvo obce Dvorec 

schválilo uznesenie, ktorým povoľuje výstavbu rodinných domov mimo zastavaného územia obce na 

pozemkoch: 

Parcele CKN č. 491/8 s výmerou 2728m2 

Parcele CKN č. 491/9 s výmerou 2754m2 

Parcele CKN č. 491/15 s výmerou 6698m2. 

Obecné zastupiteľstvo stavebný zámer schvaľuje s výhradou, že stavebníci nebudú požadovať od obce 

vybudovanie verejného osvetlenia a ani chodníka. 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                               Návrh uznesenia bol schválený 

 

 

K bodu 14 /     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvorec  

    Starostka obce oznámila, že  Ing. Miroslav Kubica predložil návrh plánu hlavného kontrolóra 

na 1.polrok 2023, ktorý másledne prečítala. Uvedený návrh plánu hlavného kontolóra obce tvorí 

príloha zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1.polrok 2023.  

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia bol schválený 

 



K bodu 15/     Prerokovanie žiadosti o preplatenie chodníka p. Štrbavého. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o preplatenie chodníka bez schválenia. 

 

K bodu 16/     Schválenie poslancov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Dvorec. 

Starostka navrhla za poslancov do Rady školy p. Antona Ďurmeka a p. Dominika Mokrého. 

Poslanec Anton Ďurmek dal návrh, žeby túto funkciu mal zastávať mladší a navrhol Erika Exlera 

a Dominika Mokrého. Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie za návrh Antona Ďurmeka. 

Hlasovanie za návrh: 

Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý 

Návrh uznesenia bol schválený 

 

K bodu 17/     Diskusia 

    Starostka oboznámila OZ, že bola na elektronickú poštu obce Dvorec poslaná ponuka od p. 

Lenky Karasovej z Bánovských novín. V ponuke bolo uvedené, že obec Dvorec môže využívať 

Bánovské noviny na informačnú komunikáciu v regióne. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku spolupráce s Bánovskými novinami.  

Ďaľšiu pozvánku poslala Miestna akčná skupina Bebrava, ktorá sa zaoberá rozvojom v regiónoch 

na území združenia 8.12.2022 o 15.00 hod. Obecné zastupiteľstvo si delegovalo ako svojho 

zástupcu starostku obce Dvorec Ing. Janku Polušinovú.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zastúpenie starostky obce Dvorec v Miestnej akčnej 

skupine Bebrava. 

 

 

K bodu 18/    Návrh uznesenia 

    Obecné zastupiteľstvo  v Dvorci schvaľuje návrhy uznesení, tak ako boli navrhnuté starostkou 

obce. 

Hlasovanie za návrh: 



Za : Anton Ďurmek, Peter Filo, Erik Exler, Ing. Dominik Mokrý, Dominik Chromek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                     Návrh uznesenia bol prijatý 

 

 

K bodu 19/  Záver 

    V závere zasadnutia starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva a 

zasadnutie vyhlásila za ukončené o 20,15hod. 

 

V Dvorci 5.12.2022 

 

Zápisnicu vyhotovila: Zuzana Trnková ............................................ 

Overovatelia:            Ing. Dominik Mokrý ............................................ 

  Peter Filo         ........................................... 

Starostka obce: Ing. Janka Polušinová........................................... 


