Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

3/2018 - Pl

Zápisnica

z 3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 14. júna 2018
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 14. júna 2018 z 3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 14. júna 2018 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Ildikó Belánová
Mgr.Pavel Domonkos
Ing. Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
hl. kontrolór

Neprítomní : Mgr. Erika Csibrey
Mgr. Attila Paraszti
Ing. Jozef Stemmer
Kulcsárová Rozália
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je päť a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. PhDr. Pavel Domonkos
2. Ildikó Belánová
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :5

Zdržali sa :0

Proti : 0

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom podľa zákona
č. 369/1990 Z.b. § 12 ods.4.
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Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
Určenie volebného obvodu
Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie
Schválenie plánu „Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023“ pre Obec Veľké
Dvorníky
8. Schválenie záverečného účtu obce Veľké Dvorníky
9. Prejednanie a schválenie aktuálnych vecí
10. Diskusia
11. Záver
Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania podľa pozvánky.
Hlasovanie :
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania bol jednohlasne schválený.
4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
Pán PhDr. Ürögi – Poprosil pán Ing. Eugena Stemmera, aby predniesol správu komisie
na ochranu záujmu pri výkone verejných funkcii.
Pán Ing. Eugen Stemmer – Komisia konštatovala, že majetkové priznanie pána starostu
PhDr. Jána Ürögiho za rok 2017 bolo podané včas v zmysle platných zákonov a priznanie
bolo v poriadku.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby správu komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcii bralo na vedomie?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcii.
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5. Určenie volebného obvodu
Pán PhDr. Ürögi – V tomto roku v novembri sa konajú voľby do samosprávy. Obecné
zastupiteľstvo má určiť počet volebných obvodov pri voľbách do samosprávy. V obci v ktorej
sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov podľa zákona 346/1990 Zb. § 9 ods. 2, obecné
zastupiteľstvo má určiť jeden volebný obvod.
Dávam hlasovať, kto je za, aby pri voľbách do samosprávy obcí bol určený iba jeden volebný
obvod?

Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo jeden volebný obvod pri voľbách do samosprávy
obce.
6. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že podľa zákona 369/1990 § 11 ods. 3 počet poslancov do
obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie má schváliť terajší obecné
zastupiteľstiev. Obec Veľké Dvorníky má 1287 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže
určiť 9 alebo 7 členné zastupiteľstvo. Môj návrh na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
je, aby obecné zastupiteľstvo bolo 7 členné.
Prosím Vaše vyjadrenie!
Pán Ing. Eugen Stemmer – Som toho názoru, že v nasledujúcom volebnom období obecné
zastupiteľstvo bolo 9 členné.
Pán PhDr. Ürögi – Navrhujem 7 členné obecné zastupiteľstvo, lebo vidíme, že z 9 členov
aktívne pracuje vždy len 5.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo určilo vo volebnom období 2018-2022
v obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 1 bol zvolení 7 poslancov?
Za : 3

Proti : 1

Zdržali sa : 1

Proti bol : Ing. Eugen Stemmer
Zdržal sa : Štefan Volner
Obecné zastupiteľstvo s 3 hlasmi za, určilo, že vo volebnom období 2018-2022 bude mať 7
poslancov, ktorí budú zvolení v 1 obvode. Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebný
okrsok č. 1 bude zvolených 7 poslancov.
7. Schválenie plánu „Komunitný plán sociánych služieb 2018 – 2023“ pre Obec
Veľké Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi – Obec Veľké Dvorníky dala vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb
2018 – 2023. Plán bol doručený každému poslancovi spolu s pozvánkou. Je nutné, aby
obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo a schválilo tento plán, a to kvôli podávaniu projektov, ako
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príloha sa prikladá aj schválený komunitný plán. Každý si ho mohol preštudovať. Máte nejaké
otázky, alebo pripomienky k komunitnému plánu?
Ak nie, dávam hlasovať , kto je za, aby Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2023 bol
schválený?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „Komunitný plán sociálnych služieb 2018 –
2023“
8. Schválenie záverečného účtu obce Veľké Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi – Prosím pána hlavného kontrolóra Ing. Kolomana Pongrácza, aby
predniesol správu nezávislého audítora za obec Veľké Dvorníky k účtovnej závierke za rok
2017. Správa je v prílohe.
Ďakujem za správu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke za rok 2017?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2017.
Pán Ing. Koloman Pongrácz hlavný kontrolór predniesol správu k záverečnému účtu pre obec
Veľké Dvorníky za rok 2017.
Správa je v prílohe.
Pán PhDr. Ürögi - Poďakoval hlavnému kontrolórovi za prednesenú správu, týkajúceho sa
k záverečnému účtu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2017.
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2017.
Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce
Veľké Dvorníky za rok 2017?

Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Záverečný účet obce Veľké Dvorníky za rok
2017.
Za ďalšie:
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce
Veľké Dvorníky bez výhrad?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo celoročné hospodárenie obce Veľké Dvorníky
bez výhrad.
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že obec Veľké Dvorníky rok 2017 uzavrela s prebytkom
18 432,60 €. Vysporiadaný prebytok rozpočtu obce vo výške 18 432,60 € sa pridelí do
rezervného fondu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške
18 432,60 € bol pridelený do rezervného fondu?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozdelenie vysporiadaného prebytku obce vo
výške 18. 432,60 € do rezervného fondu obce Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že tým vlastníkom, ktorý sa vysťahovali z nájomných bytov
obec vrátila finančnú zábezpeku na nájomné byty a to vo výške 19 302,61€ z rozpočtu obce.
Túto sumu t.j. 19 302,16 € je potrebné vrátiť z rezervného fondu a preradiť z rezervného
fondu do rozpočtu obce.
Dávam hlasovať, kto je za, aby finančné zábezpeky na nájomné byty vo výške 19 302,61 €
boli vrátené z rezervného fondu obce?

Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vrátenie finančnej zábezpeky na nájomné byty
vo výške 19 302,61 € z rezervného fondu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo vrátenie finančnej zábezpeky na nájomné byty vo výške
19 302,61 € z rezervného fondu obce, preto je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo
preradenie 19 302,61 € z rezervného fondu do rozpočtu obce a modifikáciu rozpočtu na rok
2018.
Dávam hlasovať, kto je za, aby modifikovaný rozpočet obce bol schválený na rok 2018?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo modifikáciu rozpočtu obce na rok 2018.

9. Prejednanie a schválenie aktuálnych vecí
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Banyák František, bytom Horná ulica č. 75/7 podal žiadosť
na odkúpenie časti parc. č. 48/6 v kat. úz. Veľké Dvorníky. Obecné zastupiteľstvo má
schváliť predaj časti parcely č. 48/6 s tým, že o kúpnu cenu rozhodne po vyhotovení
geometrického plánu a znaleckého posudku.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obec predala časť parc.č. 48/6 v kat. úz. Veľké Dvorníky
s tým, že o predajnej cene sa rozhodne, keď bude vyhotovený geometrický plán a znalecký
posudok?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predaj časti parc.č. 48/6 v kat. úz. Veľké
Dvorníky s tým, že o predajnej cene sa rozhodne zastupiteľstvo, keď bude vyhotovený
geometrický plán a znalecký posudok.
Pán PhDr. Ürögi oznamovaciu povinnosť o ohláseniach drobných stavieb splnili :
- Vojtech Vígh a Oľga Vígh, bytom Agátová ul. č. 1603/1, Veľké Dvorníky, ohlásili
výstavbu vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky v kat. úz. Veľké Dvorníky
parc.č. 171/437
- Bc. Anikó Fekete a Gabriel Fekete, bytom Vinohradnícka ul.č. 9/7, Veľké Dvorníky,
ohlásili výstavbu vedľajšej stavby vo výmere 24,86 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky na
parc.č. 336/19 a oplotenie parc.č. 336/19
- Béla Ferdics, bytom Nový rad 138/74, Veľké Dvorníky, ohlásil výmenu škridiel
strechy na rodinnom dome v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 191/40
- Juraj Tászli a Diana, bytom Veľké Dvorníky č. 80, ohlásili výstavbu prístrešku vo
výmere 10,4 m2 na parc.č. 44/6 v kat. úz. Veľké Dvorníky
Krátka informácia :
-

Náš projekt na vybudovanie zelenej zóny okolo obecného úradu bol úspešný
Projekt na výstavbu detského ihriska a na nákup športovej výbavy bol tiež úspešný
Na Alžbetínskom námestí v parku prebiehajú stavebné práce a vytvorenie zelenej
oázy. Uprostred parku bude umiestnený pomník „ Božské srdce“
V priebehu apríla sme osadili na príjazdových komunikáciách nové tabule s názvom
obce v maďarskom jazyku
Tiež v apríli sme rozmiestnili okolo jazera lavičky
Na križovatke Blažovská cesta a cesta smerom na Búšlak sme umiestnili dopravné
zrkadlo
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-

-

-

V máji deti z materskej školy z príležitosti „Deň matiek“ privítali mamičky a staré
mamy s malým kultúrnym programom. Oslava sa uskutočnila v budove obecného
úradu
Pred materskou školu sme rozšírili parkovisko
Na jar v miestnom cintoríne bola uskutočnená výsadba 120 ihličnatých stromov
Dňa 27. mája sme pri pamätníku uctili pamiatku svätého Floriána a položili vence
Obecné zastupiteľstvo Kajárpéc pozvalo deti a ich rodičov z materskej školy na 1
dňový výlet do Győru. Hlavná atrakcia výletu bola plavba loďou po Dunaji
a návšteva zoologickej záhrady.
Miestna organizácia červeného kríža založila klub pre bábätká. Matky so svojimi
bábätkami sa stretávajú týždenne v budove obecného úradu

10. Diskusia
Pán Ing. Eugen Stemmer – Predniesol, že na ulici Podzáhradnej vodiči nedodržujú povolenú
rýchlosť. Malé deti a mamičky s deťmi sa veľa krát zdržiavajú a prechádzajú sa na tejto ulici.
Obyvatelia majú prosbu či by bolo možné umiestniť upozorňovaciu tabuľu „ Pozor deti“.
Pán PhDr. Ürögi – Danú situáciu vyriešime umiestnením upozorňovacej tabule „ Pozor
deti“.
11. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.

D.a.h.

..............................................
PhDr.Pavel Domonkos
overovateľ zápisnice

..............................................
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

............................................
Ildikó Belánová
overovateľ zápisnice

........................................
Mária Ághová
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zapisovateľka
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