Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

5/2019 - Pl

Zápisnica

z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 16. septembra 2019

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 16. septembra 2019 z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 16. septembra 2019 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce
Ing. Eugen Stemmer
zást. starostu
Rozália Bazsóová
poslankyňa
PhDr.Pavel Domonkos
poslanec
Károly Makki
poslanec
Edita Ürögiová
poslankyňa
Ing. Ivan Ürögi
poslanec
Ing.Koloman Pongrácz
hl. kontrolór
Neprítomný : Štefan Volner

- ospr.

1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je šesť,
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. Ivan Ürögi
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :6
Proti : 0
Zdržali sa :0
Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.
3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2018
5. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
6. Poverenie starostu obce na podanie projektov
7. Prejednanie nájomnej zmluvy
8. Schválenie aktuálnych žiadostí a záležitostí obce
9. Diskusia
10. Záver
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Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Program rokovania bol jednohlasne schválený.

Zdržali sa : 0

4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2018
Pán PhDr. Ürögi – Poprosil pána Ing. Kolomana Pongrácza, hlavného kontrolóra, aby
predniesol svoju správu./správa je v prílohe/
Neboli podané žiadne otázky.
Pán PhDr. Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie
„Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch v roku 2018“?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie „Správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch v roku 2018“.
5. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2019
Pán Ing. Pongrácz – Predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2019./ Návrh je v prílohe/
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2019.
6. Poverenie starostu obce na podanie projektov
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že obec má možnosť podať žiadosť 3 projektov na dotáciu:
-

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
oblasť odpadového hospodárstva z pohľadu odpadov
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje. Prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, výzva č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 –
Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.
V rámci tohto projektu by sa dala možnosť zrekonštruovať cestu na Ružovej ulici,
ako aj opravu chodníkov a vybudovanie cyklotrasy Veľké Dvorníky – Dunajská
Streda.
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Ministerstvo dopravy vypísalo projekt na rozšírenie cyklotrasy. V rámci tohto
projektu by sme podali žiadosť na rozšírenie cyklotrasy smer Kútniky a Dunajská
Streda.
Aby obec mohla podať žiadosť na všetky 3 projekty obecné zastupiteľstvo má poveriť
starostu obce so zabezpečením všetkých predbežných a potrebných činnosti k podaniu
žiadosti NFP vrátane projektu stavby, potrebných verejných obstarávaní, služieb a prác
-

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce so zabezpečením
všetkých predbežných a potrebných činnosti k podaniu žiadosti NFP vrátane projektu stavby,
potrebných verejných obstarávaní, služieb a prác?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne poverilo starostu obce so zabezpečením všetkých
predbežných a potrebných činností k podaniu žiadosti NFP vrátane projektu stavby,
potrebných verejných obstarávaní, služieb a prác.
7. Prejednanie nájomnej zmluvy
Pán PhDr. Ürögi – O2 Slovakia, s.r.o. poslala návrh nájomnej zmluvy na dočasné užívanie
časť parc. č. 705 na výmeru 62 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky, kde plánujú realizovať Novú
základňovú stanicu O2 – „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej
komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o.“ Náš návrh na prenájom 96 m2 ostatnej plochy bol
2 500,00 € . Nájomca súhlasil s návrhom t.j. s 2 500,00, ako ročné nájomné. Nájomná zmluva
bude uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2049.
Dávam hlasovať, kto je za, aby nájomná zmluva bola uzavretá medzi Obcou Veľké Dvorníky
a O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Dvorníky a O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
8. Schválenie aktuálnych žiadostí a záležitostí obce
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť Ediny Bartalosovej, bytom Podzáhradná 709/21, Veľké
Dvorníky umiestnenie 4 ks spomaľovačov rýchlostí na ulici Podzáhradnej v obci. Žiadosť
pani Bartalosová podala v mene 45 obyvateľov ulici Podzáhradnej.
Máte k tomu nijaké podnety?
Pán Ing. Stemmer – Navrhujem umiestniť iba 1 ks spomaľovača rýchlostí na ulici
Podzáhradnej.
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Pán Makki – Vo Veľkých Dvorníkoch sú aj nebezpečnejšie miesta, kde by bolo potrebné
umiestniť spomaľovače rýchlostí.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby vo Veľkých Dvorníkoch na ulici
Podzáhradnej bolo umiestnené 1 ks spomaľovač rýchlostí a realizácia sa uskutoční v rámci
možností?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo umiestnenie 1 ks spomaľovač rýchlostí na ulici
Podzáhradnej vo Veľkých Dvorníkoch a obec Veľké Dvorníky realizáciu uskutoční v rámci
možností.
9. Diskúsia
Neboli podané žiadne návrhy a otázky
10. Záver
Po vyčerpaní programu pán 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. Ivan Ürögi
overovateľ zápisnice

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