Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

4/2018 - Pl

Zápisnica

z 4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 14. septembra 2018
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 14. septembra 2018 z 4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2018 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Ildikó Belánová
PhDr.Pavel Domonkos
Ing. Eugen Stemmer
Edita Ürögiová

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„

Neprítomní : Mgr. Erika Csibrey
PhDr. Attila Paraszti
Ing. Jozef Stemmer
Kulcsárová Rozália
Ing.Koloman Pongrácz - hl. kontrolór
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. Ing. E. Stemmer
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.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie prijatia úveru na výstavbu cyklostrasy medzi Veľké Dvorníky
a Dunajská Streda
Schválenie zloženie inventarizačnej komisie
Schválenie aktuálne žiadostí a prejednanie aktuálnych záležitostí obce
Diskusia
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. Schválenie prijatia úveru na výstavbu cyklostrasy medzi Veľké Dvorníky
a Dunajská Streda
Pán PhDr. Ürögi – Na predošlých zasadnutiach obecného zastupiteľstva sme sa zaoberali
s výstavbou cyklotrasy medzi „Veľké Dvorníky a Dunajská Streda“ z vlastných finančných
prostriedkov, keď treba aj z úveru. Projekt je už hotový. Rozpočet výstavbu je 73 037,90 €.
Obecné zastupiteľstvo má najprv schváliť výstavbu cyklotrasy.
Dávam hlasovať, kto je za aby, medzi „Veľké Dvorníky a Dunajská Streda“ bola realizovaná
výstavba cyklotrasy?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výstavbu cyklotrasy medzi „Veľké Dvorníky
a Dunajská Streda“.
Pán PhDr. Ürögi - Na výstavbu cyklostrasy obec musí zobrať úver.
Dávam hlasovať, kto je za , aby obec na výstavbu cyklotrasy medzi „Veľké Dvorníky
a Dunajská Streda“ zobrala úver vo výške 73 038,00 €?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby Obec Veľké Dvorníky na výstavbu
cyklotrasy medzi „Veľké Dvorníky a Dunajská Streda“ zobrala úver vo výške 73 038,00 €.
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5. Schválenie zloženia inventarizačnej komisie
Pán PhDr. Ürögi – Blíži sa koniec volebného obdobia aj koniec roka. Obec každý rok musí
vykonať inventarizáciu, takto dostaneme ozajstný obraz o majetku obce.
Navrhujem, aby inventerizácia bola vykonaná k 15. októbru 2018. Do inventarizačnej
komisie navrhujem Štefana Volnera, Ing. Eugena Stemmera a Ildikó Belanovú.
Dávam hlasovať, kto je za, aby môj návrh bol schválený?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dátum vykonania inventarizácie a to k 15.
októbru 2018 a zloženie inventarizačnej komisie v zložení :
Štefan Volner
Ing. Eugen Stemmer
Ildikó Belanová
6. Schválenie aktuálnych žiadostí a prejednanie aktuálnych záležitostí obce
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že sa začala výstavba cyklostrasy medzi „Veľké Dvorníky
a Dunajský Klátov“. Podaný projekt bol vo výške 515 069,26 € z toho 5 % vlastné finančné
náklady boli 25 754,00 €. Nakoľko obec nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov aj
na tento účel bolo potrebné zabezpečiť finančný tok formou úveru vo výške
25 754,00 €. Úver vo výške 25 754,00 € obecné zastupiteľstvo schválilo s uz. č. 2/2018 Pl
B/10 dňa 18.3.2018.
Nakoľko Verejné obstarávanie vyhral dodávateľ najnižším rozpočtom výstavy t. j.
346 085,18 € , z čoho vlastné 5 %- ne finančný náklady sú 17 304,26 €. Obecné
zastupiteľstvo má schváliť novú výšku 5% spolufinancovanie t.j. 17 304,26 €. Aby obecné
zastupiteľstvo mohlo schváliť novú 5%-nú výšku, treba zrušiť uz.č. 2/2018 Pl B/10 zo dňa
18.3.2018.
Dávam hlasovať, kto je za, aby bolo zrušené uz.č.2/2018 Pl B/10 zo dňa 18.3.2018?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uz. č. 2/2018 Pl B/10 zo dňa 18.3.2018.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky na výstavbu cyklotarsy smer „Veľké
Dvorníky- Dunajský Klátov“ zobrala úver vo výške 17 304,26 €?
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby Obec Veľké Dvorníky na výstavbu
cyklotrasy smer „Veľké Dvorníky – Dunajský Klátov“ zobrala úver vo výške 17 304,26 €.
7. Schválenie aktuálnych žiadostí a prejednanie aktuálnych záležitostí obce
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť I. Heizer – MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto č. 110.
Pán Heizer ako konateľ firmy podal žiadosť na prenájom 1 m2 plochy pri hlavnom vchode do
budovy materskej školy na pozemku parc.č. 121/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky na uloženie
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skrine na prevádzkovanie TKR od 01.10.2018. Táto skriňa sa teraz nachádza je v budove
materskej školy.
Navrhujem výšku prenájmu 10,00 €/m2 mesačne.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom 1 m2 plochy pri
hlavnom vchode do budovy materskej školy na pozemku parc. č. 121/ v kat. úz. Veľké
Dvorníky na uloženie skrine slúžiaceho na prevádzkovanie TKR pre I. Heizer – MINI
SERVIS s.r.o., 930 13 Horné Mýto 110 od 1.10.2018. Výška prenájmu 10,00 €/m2 mesačne?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom 1 m2 plochy pri hlavnom vchode do
budovy materskej školy na pozemku parc. č. 121/ v kat. úz. Veľké Dvorníky na uloženie
skrine slúžiaceho na prevádzkovanie TKR pre I. Heizer – MINI SERVIS s.r.o., 930 13 Horné
Mýto 110 od 1.10.2018. Výška prenájmu 10,00 €/m2 mesačne?
Pán PhDr. Ürögi – Druhá žiadosť je od Ľudovíta Nagya, bytom Veľké Dvorníky, Vládna ul.č.
636/22 a manželky Tünde Nagy, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1371. Žiadajú obecné
zastupiteľstvo, aby súhlasilo s predajom pozemku parc.č. 847/2 vo výmere 144 m2 vedenú
ako záhrada v kat. úz. Veľké Dvorníky vo vlastníctve Márie Mátyásovej, Veľké Dvorníky
Vládna 53/16 a Jozefa Mátyása, bytom Trhová Hradská , Topoľnícka ul. č. 190/11. Súhlas
obecného zastupiteľstva potrebujú k zápisu prevodu vlastníctva do katastra kvôli tomu, že
Obec Veľké Dvorníky nedisponuje zatiaľ schváleným územným plánom a na základe zákona
č. 180/9 § 23 ods. l, poľnohospodársku pôdu do 2000 m2 možno predať len so súhlasom
obecného zastupiteľstva.
Dávam hlasovať, kto je za súhlas predaja parc.č. 847/2 vo výmere 144 m2 vedenú ako
záhrada kat. úz. Veľké Dvorníky?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s predajom parc..č. 847/2 vo výmere 144 m2
vedenú ako záhrada v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol informáciu a komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať
10. novembra 2018, v sobotu od 07.00 hod. do 22.00 hod. Vo Veľkých Dvorníkoch je jeden
volebný obvod a jeden volebný okrsok, ktorý bude vytvorený v budove obecného úradu.
Kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva a na funkciu starostu sa mohli odovzdať do 11.
septembra 2018 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie. Kandidátne listiny
pre funkciu starostu odovzdali traja nezávislý kandidáti a do obecného zastupiteľstva 19
kandidátov z toho 10 nezávislých kandidát.
8. Diskusia
Pani Eva Némethová- Cez ulicu športovú autá prechádzajú s veľkou rýchlosťou. Na konci
ulici pred Hlavnou cestou by bolo dobré umiestniť dopravnú tabuľu daj prednosť.
Pán PhDr. Ürögi – Vyriešime umiestnime dopravnú tabuľu daj prednosť.
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9. 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

............................................
Ing. Eugen Stemmer
overovateľ zápisnice

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