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Zápisnica

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 22. júna 2015
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 22. júna 2015 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Bc.Pavel Domonkos
Bc.Attila Paraszti
Ing.Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Karol Vígh
Štefan Volner

starosta obce
poslanec
„
„
„
„
„

Neprítomní : Vércse Tóth Piroska - ospr.
Imrich Posztós
- ospr.
Mgr. Erika Csibrey - ospr.

Rokovanie
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje šesť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Bc. Domonkos Pavel
2. Vígh Karol
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú.
Hlasovanie :
Za : 6

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 a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.
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3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce o určení školských obvodov
základných škôl pre žiakov obce Veľké Dvorníky
5. Schválenie požiarneho poriadku
6. Schválenie zriaďovacej listiny obecného hasičského zboru
7. Záverečný účet obce za rok 2014
8. Prejednanie žiadostí a aktuálnych vecí
9. Diskusia
10. Záver
Pán PhDr. Ján Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Návrh bol jednohlasne schválený.
4. Schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce o určení školských obvodov
základných škôl pre žiakov obce Veľké Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi – predniesol všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky o určení
školských obvodov základných škôl pre žiakov obce Veľké Dvorníky. VZN je v prílohe
zápisnice.
Dávam hlasovať, kto je za, aby VZN obce Veľké Dvorníky o určení školských obvodov
základných škôl pre žiakov obce Veľké Dvorníky bol schválený?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

VZN obce Veľké Dvorníky o určení školských obvodov základných škôl pre žiakov obce
Veľké Dvorníky bolo jednohlasne schválené.
5. Schválenie požiarneho poriadku
Pán PhDr. Ürögi – predniesol že vo Veľkých Dvorníkoch bol znovu založený Dobrovoľný
hasičský zbor. Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Požiarny poriadok obce.
Požiarny poriadok obce obsahuje pokyny a úlohy pre DHZ a pre obec Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Požiarny poriadok obce Veľké Dvorníky bol schválený?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Požiarny poriadok obce Veľké Dvorníky bol jednohlasne schválený.
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6. Schválenie zriaďovacej listiny obecného hasičského zboru
Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že dňa 29.4.2015, ako spomínal, bol založený DHZ. Obecné
zastupiteľstvo má schváliť zriaďovaciu listinu obecného hasičského zboru. Obsahuje
identifikačné údaje, základné účely, predmet činnosti, vymedzenie majetku, financovanie
DHZ.
Dávam hlasovať, kto za, aby zriaďovacia listina DHZ bola schválená?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Zriaďovacia listina DHZ bol jednohlasne schválená.
Pán PhDr. Ürögi – požiadal veliteľa DHZ, pána Jána Mandáka o krátky prejav a o informáciu
o činnosti hasičského zboru.
Pán Mandák – požiarna technika bola v katastrofálnom stave. Od sponzorov sme dostali 1003
€, z čoho sme kúpili nové prostriedky, a takto sa stal náš zbor funkčným. Teraz máme 22
členov. Fungujeme, zúčastnili sme sa na súťažiach, na ktorých sme dosiahli dobré výsledky.
Pred žatvou vykonáme požiarne opatrenia. Chcel by som sa poďakovať obecnému
zastupiteľstvu a podnikateľom za podporu.
Pán Bc. Domonkos – Gratuloval za dosiahnuté dobré výsledky a zaželal veľa úspechov.

7. Záverečný účet obce za rok 2014
Pán PhDr. Ürögi – požiadam pána hlavného kontrolóra, aby predniesol správu záverečného
účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2014.
Pán hlavný kontrolór predniesol správu k záverečnému účtu za rok 2014, a správu
nezávislého audítora o finančnej situácii obce Veľké Dvorníky k 31.12.2014. Stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správa nezávislého audítora je v prílohe zápisnice.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2014?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2014.
Pán PhDr. Ürögi – Na základe prezentácie záverečného účtu hlavného kontrolóra dávam
hlasovať, kto je za, aby záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Veľké Dvorníky za rok
2014 bol schválený s výhradou?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie obce
Veľké Dvorníky za rok 2014 s výhradou.
Pán PhDr. Ürögi – ďalej dávam hlasovať, aby správa nezávislého audítora bola schválená
a aby na základe audítorskej správy boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov, a aby obec
Veľké Dvorníky vykonal nezávislým audítorom hĺbkový audit, preveril účtovníctvo za rok
2014 a vykonal inventarizáciu majetku obce a záväzkov.
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Navrhnuté opatrenia boli jednohlasne schválené.
8. Prejednanie žiadostí a aktuálnych vecí
Pán PhDr. Ürögi – informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že cez advokátku JUDr.
Skačániovú, Gejza Paraszti navrhol, že si objedná vypracovanie geometrického plánu
a požiadal, aby obec súhlasila s podielom na vyúčtovaní odmeny geodeta polovicou. Písomne
som dal súhlas o vyúčtovaní odmeny geodeta polovicou a ďalej som uviedol, že o kúpnej
cene nehnuteľnosti rozhodne obecné zastupiteľstvo.
-

Júlia Posztósová, bytom Veľké Dvorníky požiadala obecné zastupiteľstvo o predaj
pozemku v kat. úz. Veľké Dvorníky parcelu číslo 121/7, vo výmere 37m2. Na vlastné
náklady dala spraviť geometrický plán za 250 €.

-

Eugen Bögi, bytom Veľké Dvorníky tiež žiada o odkúpenie pozemku v kat. úz Veľké
Dvorníky parcelu číslo 336/52 vo výmere 200m2.

-

Ľudovít Nagy a manželka Tünde Nagyová, bytom Dunajská Streda tiež žadajú
o odkúpenie pozemku v kat. úz. Veľké Dvorníky parcelu číslo 848 vo výmere 267 m2.

K žiadostiam sú pripojené katastrálne mapy. A teraz Vás žiadam o vyjadrenie k predaju
týchto pozemkov. Keď obecné zastupiteľstvo schváli odpredaj týchto pozemkov, treba
objednať vypracovanie znaleckého posudku a o kúpnej cene rozhodne obecné zastupiteľstvo
na základe znaleckého posudku.
PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby spomínané pozemky boli predané, s tým,
že vyhotovenie geometrického plánu zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a na kúpnej cene
pozemkov rozhodne obecné zastupiteľstvo podľa znaleckého posudku?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

PhDr. Pán Ürögi – informoval obecné zastupiteľstvo o aktuálnych veciach.
-

Obyvatelia nájomných bytov podali žiadosť na revíziu plynových kotlov. Riešenie
týchto revízií sa už rieši, lebo treba vykonať revíziu aj ostatných budov, ktoré sú vo
vlastníctve obce, nie len v nájomných bytoch.

-

Verejné osvetlenie v obci bolo opravené.
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-

Zaoberáme sa už aj vybudovaním kamerového systému

-

Pre SAD Dunajskú Stredu 8.5.2015 sme vypožičali futbalové ihrisko na usporiadanie
športového dňa za 200 €, a na 27.6.2015 sme tiež za 200€ vypožičali futbalové ihrisko
pre DUNTEL.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie že pre SAD
a DUNTEL bolo vypožičané futbalové ihrisko za 200€?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie, že futbalové ihrisko bolo vypožičané
pre SAD a DUNTEL za 200€.
Obec Veľké Dvorníky ešte nemá VZN o správnych poplatkoch, a preto žiadam obecné
zastupiteľstvo, aby podali návrh do budúcnosti o výške vypožičaní futbalového ihriska.
PhDr. Pán Ürögi – podal návrh na 300€.
Obecné zastupiteľstvo uvažovalo nad výškou výpožičky. Nakoniec sa dohodli na sume 300€.
PhDr. Pán Ürögi – dávam hlasovať, kto je za, aby výška ceny výpožičky za futbalové ihrisko
za deň od 1.7.2015 bola 300€?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo o výške výpožičky 300€/deň od 1.7.2015.
-

Dňa 1.5.2015 sme tradične postavili „máj“. Pri postavení nám pomáhali hasiči z DHZ.

-

Dňa 8.5.2015 sme usporiadali pri jazere vo Veľkých Dvorníkoch rybársku súťaž.
Akcia bola úspešná.

-

Dňa 15.5.2015 obec Veľké Dvorníky dostala požiarne vozidlo, ktoré v rámci
slávnostného odovzdania osobne odovzdal pán minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák.

Od štátu sme dostali dotáciu vo výške 25 000€ na vybudovanie rekreačného parku pri jazere v
obci Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby pri jazere v obci Veľké Dvorníky bola vybudovaná relaxačná
oddychová zóna?
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s vybudovaním relaxačnej a oddychovej zóny
v obci Veľké Dvorníky.
-

Na deň detí, dňa 31.5.2015, sme usporiadali na futbalovom ihrisku oslavu pre deti a
športové súťaže.
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-

Organizácia dôchodcov usporiadala pre členov organizácie stretnutie s pani
policajtkou Szabinou Baloghovou, ktorá im dala pokyny, ako sa brániť pred
podvodníkmi.

-

V obci Veľké Dvorníky založili základnú organizáciu Slovenského červeného kríža.
Predsedníčkou sa stala pani Edita Ürögiová.

PhDr. Pán Ürögi – poprosím pani predsedníčku Editu Ürögiovú, aby v krátkosti informovala
činnosť organizácie.
Pani Edita Ürögiová – členovia Základnej organizácie Slovenského červeného kríža, sa už
aktívne zapojili do usporiadania dňa detí. Predstavili deťom ako sa má podávať prvá pomoc.
Radi privítajú každého, kto sa chce stať členom organizácie. Dňa 5.8.2015 bude usporiadané
dobrovoľné darovanie krvi.
-

DHZ sa zúčastnil na dvoch súťažiach, na ktorých dosiahol dobré umiestnenia.

-

Náš projekt, ktorý sme predložili na výstavbu multifunkčného ihriska, nám schválili.
Naše spolufinancovanie bude o niečo vyššie, ako sme predpokladali, ale z vlastných
zdrojov sa pokúsime znížiť výdavky.

-

11.6.2015 našu obec navštívila Renáta Zmajkovičová a starostovia okolitých obcí.
Pani poslankyňa má veľkú zásluhu na tom, že naše projekty boli úspešné.

-

Vyskytli sa problémy okolo daní z nehnuteľnosti, nakoľko v roku 2013 boli
pozemkové úpravy v kat. úz Veľké Dvorníky, tým pádom sa zmenili výmery ornej
pôdy, a kvôli tomu je potrebné prepracovať v roku 2016 dane z nehnuteľnosti.

-

Do materskej školy na rok 2015/2016 sa prihlásilo viac detí, ako je povolené do jednej
triedy a preto je potrebné rozšíriť kapacity MŠ, čo zvyšuje náklady pre obec. Je
potrebné nakúpiť skriňové stojany na posteľnú bielizeň, kde je zvlášť uložená
posteľné bielizeň pre každé dieťa.

-

Dňa 6. júna 2015 sa uskutočnila schôdza Rady školy pri MŠ vo Veľkých Dvorníkoch.
Členovia Rady školy pri MŠ s VJM vo Veľkých Dvorníkoch tajným hlasovaním
zvolili za predsedu Rady školy pri MŠ pani Editu Ürögiovú.

-

Dňa 19. júna 2015 bola rozlúčka z MŠ. Zo škôlkou sa rozlúčilo 9 detí, ktorým obec na
pamiatku darovala knihy.

-

Na rekonštrukciu kostola bola uskutočnená zbierka. Zo zbierky sa vyzbieralo cca
5000,00 €. Túto sumu odovzdajú na obecnom úrade a z tejto sumy bude financovaná
oprava strechy na kostol.

-

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva pani Erika Csibrey spomínala, že na
ceste do Búšlaku, je veľká nákladná doprava. Na vyriešenie tohto problému sme sa
spojili s projektantom, ktorý za 180,00 € spraví projekt na vylúčenie nákladnej
dopravy

-

Dostali sme pozvánku do Kajárpécu na Deň obce. Starosta obce srdečne pozval
každého z obecného zastupiteľstva ako aj obyvateľov obce na tieto slávnosti. Odchod
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autobusu plánujeme na 09.30 hod. z pred budovy obecného úradu. Okolo 11.00 hod.
by sme sa mali stretnúť so starostom obce Kajárpéc, potom bude spoločný slávnostný
obed a po obede spoločne navštívime Pannonhalmské arciopátstvo.
-

Tohtoročné Dni obce plánujeme uskutočniť dňa 16.8.2015. K tejto téme sa prosím
vyjadrite pri diskusii.

-

Priestory na štadióne bezplatne užívajú osoby. Jedná sa o tri miestnosti. Starosta
navrhol, aby za priestory každý zaplatil 50,00€. Obecné zastupiteľstvo bolo toho
názoru, že tieto osoby žijú zo sociálnej dávky, a podali návrh na 30,00€.

PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby za priestory zaplatili do 5. dňa každého
mesiaca 30,00€?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby mesačne zaplatili 30,00€ za užívanie
priestoru.
-

Na koniec sa chcem poďakovať Tomásovi Antalovi za finančnú podporu, a v mene
miestnych rybárov sa chcem poďakovať Imrovi Nagyovi, ktorý na vlastné náklady
nasadil ryby do jazera vo Veľkých Dvorníkoch.

-

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva navrhujem na 7.9.2015 /pondelok/ o 18:00
hod.

PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby ďalšie obecné zastupiteľstvo bolo dňa
7.9.2015 o 18:00 hod.?
Za: 6

Zdržali sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
bolo dňa 7.9.2015 o 18:00 hod.

9. Diskusia
Pani Hegyiová – Mám tri otázky.
1. Podľa môjho vedomia zápisnice z obecného zastupiteľstva treba archivovať, nie?
2. Ako bol vykázaný majetok obce, keď sú nedostatky v účtovníctve?
3. Keď sú vykázané nedostatky, kto bude za to zodpovedný?
Pán Ing. Pongrácz, hlavný kontrolór – Kvôli zisteným nedostatkom, treba objednať hĺbkový
audit, aby sme vedeli nájsť zodpovednú osobu za tieto skutky.
Pán Volner – Podľa môjho názoru, tieto nedostatky nás budú stáť ešte veľa peňazí.
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Pán Ing. Pongrácz, hlavný kontrolór – Z roku 2013 a 2014 sme zápisnice nenašli
a z predchádzajúcich rokov sme našli len zopár. Všetky spisy usporiadala firma Docugroup,
ktorá sa zaoberá archiváciou dokumentov.
Pani Hegyiová – Žiaľ, je veľa pozemkov v obci, ktoré sú prázdne a rastie na nich burina a ich
vlastníci tieto pozemky neudržiavajú v poriadku. Obec už vyzvala vlastníkov týchto
pozemkov, aby udržovali poriadok?
PhDr. Pán Ürögi – Áno, už sme niektorých vlastníkov vyzvali, ale zatiaľ na našu výzvu
nereagovali.
Obecné zastupiteľstvo so 6 hlasmi poverilo pána starostu, aby v zmysle zákona vyriešil tento
problém.
Pán Bc. Paraszti - Chcem poprosiť obecné zastupiteľstvo o podporu menších základných
škôl, hlavne v Malých Dvorníkoch s tým, aby propagovali medzi rodičmi, aby ich deti
zapísali do ZŠ v Malých Dvorníkoch, lebo rentabilný počet žiakov je 50 a v posledných
rokoch počet detí nedosiahlo minimálny počet.
Pán PhDr. Ürögi – Bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť rodičov, že do ktorej školy zapíšu svoje
deti.
10. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.
D.a.h.

..............................................
Bc. Pavel Domonkos
overovateľ zápisnice

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

.............................................
Karol Vígh
overovateľ zápisnice

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