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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 05. decembra 2018 z  1. ustanovujúceho plenárneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 05. decembra 2018 v zasadačke 

Obecného úradu vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               novozvolený starosta obce     

                        Rozália Bazsóová     novozvolená poslankyňa 

                        Gábor Bíró                                         novozvolený   poslanec 

                        PhDr.Pavel Domonkos                      novozvolený   poslanec 

  Károly Makki                                    novozvolený  poslanec 

                        Ing. Eugen Stemmer                         novozvolený   poslanec     

                        Edita Ürögiová                                  novozvolená   poslankyňa  

 Štefan Volner            novozvolený poslanec 

 Zsuzsanna Hegyi                                      predseda MVK 

 

Ďalej prítomní : Mgr. Darina Gútai  - podpredseda MVK 

     Bc. Rita Makki – člen MVK 

     Andrea Bodó – člen MVK 

     Ildikó Belan – bývalá poslankyňa 

  

Ostatní prítomní v počte : 8 občanov 

Neprítomný : Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór – ospr.  

Program 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v roku 2018 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Veľké Dvorníky 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Dvorníkoch 

5. Vystúpenie starostu obce Veľké Dvorníky 

6. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Veľké Dvorníky 

7. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

8. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva Veľké Dvorníky a voľba ich členov 

9. Poverenie zástupcu starostu 

10. Určenie platu starostu 

11. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Dvorníky 

a ďalších členov komisií 

12. Záver 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájenie 

 

       

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi a poprosil predsedníčku Zsuzsannu Hegyi, aby predniesla informácie o  výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obce.  

 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

v roku 2018 

 

Predsedníčka   miestnej volebnej komisie pani Zsuzsanna Hegyi informovala prítomných 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. Výsledky volieb sú písomne pripojené 

k zápisnici. 

 

Po prednesení predsedníčka miestnej volebnej komisie zaželala novozvolenému 

starostovi PhDr. Jánovi Ürögimu a novozvoleným poslancom úspešnú prácu.  

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Veľké Dvorníky 

 

Sľub starostu prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie. Po prečítaní sľubu 

novozvolený starosta pán PhDr. Ján Ürögi vyslovil výrok „sľubujem“ a vlastnoručne  

podpísal sľub. Predsedníčka  MVK odovzdala insígnie novozvolenému starostovi 

a zaželala veľa pracovných úspechov. 

 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch 

 

 Sľub poslancov prečítal starosta obce, pán PhDr. Ján Ürögi. Novozvolení poslanci 

obecného zastupiteľstva – pani Rozália Bazsóová, pán Gábor Bíró, pán PhDr. Pavel 

Domonkos, pán Károly Makki, pán Ing. Eugen Stemmer, pani Edita Ürögiová, pán Štefan 

Volner zložili zákonom predpísaný sľub poslanca a vlastnoručne sľub podpísali. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Konštatoval, že novozvolení poslanci  v plnom počte  zložili 

zákonom predpísaný sľub a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

5. Vystúpenie starostu obce Veľké Dvorníky 

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi , novozvolený starosta obce poďakoval za dôveru obyvateľom.  

Obyvatelia obce so svojimi hlasmi dali najavo, koho poveria s vedením obce vo 

volebnom období 2018 – 2020. Ďalej poďakoval všetkým členom volebnej komisie za  

dôstojnú prácu. 

Predchádzajúce  štvorročné volebné obdobie bolo veľmi ťažké. Napriek tomu sa s 

predchádzajúcim zastupiteľstvom  podarilo realizovať pekný vývoj obce. Boli 

realizované viaceré investičné akcie. Spolu s poslancami budeme pracovať na tom, aby 

sa naša obec naďalej rozvíjala. Budeme sa snažiť vytvoriť krásne prostredie, aby naši 

obyvatelia mohli byť hrdí na to, že žijú vo Veľkých Dvorníkoch. Naďalej budeme 

podporovať miestne organizácie a združenia. Budeme sa snažiť vytvárať dobré 

podmienky s obyvateľmi  a podnikateľskou sférou.    

Bývalým poslancom poďakoval za ich prácu, novozvoleným poslancom zaželal  veľa  

úspechov a dobrú spoluprácu. 



 

 

 

6. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Veľké Dvorníky 

 

 

       Pán PhDr. Ürögi – Predložil na schválenie program rokovania podľa pozvánky. 

 

            Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

        Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

7. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

  Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. . Ing. Eugen Stemmer 2. Károly Makki 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

 

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

súhlasilo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce?  

 

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obce.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie vystúpenie 

novozvoleného starostu? 

 

  

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu 

obce.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo konštatovalo 

že, novozvolený starosta obce PhDr. Ján Ürögi zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce? 



 

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne konštatovalo, že, novozvolený starosta obce PhDr. Ján 

Ürögi zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo konštatovalo 

že, zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : pani Rozália Bazsóová, pán Gábor Bíró, 

pán PhDr. Pavel Domonkos, pán Károly Makki, pán Ing. Eugen Stemmer, pani Edita 

Ürögiová, pán Štefan Volner zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva? 

 

              Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne konštatovalo, že zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva : pani Rozália Bazsóová, pán Gábor Bíró, pán PhDr. Pavel Domonkos, pán 

Károly Makki, pán Ing. Eugen Stemmer, pani Edita Ürögiová, pán Štefan Volner zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

8. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva Veľké Dvorníky a voľba ich  

členov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Navrhujem, aby bola zriadená Komisia KOVP a komisia na ochranu 

verejného záujmu. Ak bude potrebné zriadenie ďalších komisií, návrh sa predložia na 

schválenie zastupiteľstvu.  

 

Dávam hlasovať, kto je za aby bola zriadená Komisia KOVP a Komisia na ochranu 

verejného záujmu?  

 

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie Komisiu KOVP a Komisiu na 

ochranu verejného záujmu. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Za členov komisie navrhujem nasledovných poslancov : 

1. Komisia KOVP: Gábor Bíró, PhDr. Pavel Domonkos a Rozália Bazsóová a za 

predsedu komisie navrhujem poslanca pána Károlya Makkiho 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu : Štefan Volner a Edita Ürögiová a 

za predsedu komisie verejného záujmu pána Ing. Eugene Stemmera  

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby do Komisie KOVP boli zvolení 

nasledovní poslanci: Gábor Bíró, PhDr. Pavel Domonkos a Rozália Bazsóová a za  

predsedu komisie pán Károly Makki? 

 

             Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 



 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo za predsedu Komisie KOVP pána Károlya 

Makkiho a za členov  Gábora Bíró, PhDr. Pavel Domonkosa a Rozáliu Bazsóovú. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby do Komisie na ochranu verejného 

záujmu  boli zvolení nasledovní poslanci: Štefan Volner a Edita Ürögiová a za predsedu 

komisie Ing. Eugen Stemmer? 

 

Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo za predsedu Komisie na ochranu verejného 

záujmu Ing. Eugena Stemmera a za členov Štefana Volnera a Editu Ürögiovú.  

 

 

9.  Poverenie zástupcu starostu 

  

 

Pán PhDr. Ürögi – Vďaka  výsledkom volieb obecné zastupiteľstvo je zložené z 

spoľahlivých poslancov. Ja, ako starosta obce nechcem nikoho vyzdvihnúť z členov 

obecného zastupiteľstva na funkciu za zástupcu starostu. Navrhujem, aby obecné 

zastupiteľstvo tajným hlasovaním navrhlo poslanca na funkciu zástupcu starostu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby obecné zastupiteľstvo tajným 

hlasovaním navrhlo poslanca na funkciu zástupcu starostu? 

 

 

 Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo tajné hlasovanie na funkciu: zástupca 

starosta.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo schválilo tajné hlasovanie na funkciu zástupcu 

starostu, je potrebné vytvoriť mandátovú komisiu.   Zloženie komisie navrhujem takto :     

           Gábor Bíró – predseda komisie 

           Štefan Volner – člen komisie 

           Rozália Bazsóová – členka komisie  

 

Dávam hlasovať kto je za, aby predsedom mandátovej komisie sa stal Gábor Bíró  

a členovia mandátovej komisie boli  Štefan Volner a Rozália Bazsóová? 

 

 

 Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo založenie mandátovej komisie 

v nasledovnom zložení :  Gábor Bíró – predseda komisie 

 Štefan Volner – člen komisie 

 Rozália Bazsóová – členka komisie 

 

Pán PhDr. Ürögi – Nariaďujem prestávku. Po prestávke prosím Gárora Bíró, predsedu 

mandátovej komisie, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo s  výsledkami. 



 

 

Pán Bíró – Po sčítaní hlasov komisia konštatuje:  štyri hlasy pre poslaneca Ing. Eugena 

Stemmera,  jeden hlas : PhDr. Pavel Domonkos, jeden hlas Károly Makki a jeden hlas Štefan 

Volner. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem predsedovi komisie za vyhodnotenie výsledku volieb, a to 

zvolenie zástupcu starostu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na základe výsledku volieb od 05. decembra 2018 od dneška poverujem 

Ing. Eugena Stemmera za zástupcu starostu obce Veľké Dvorníky na volebné obdobie 2018-

2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie poverenie pána Ing. Stemmera za zástupcu starostu  

obce Veľké Dvorníky na volebné obdobie 2018-2022. 

 

  

10. Určenie platu starostu 

 

Návrh na určenie platu starostu obce preniesol pán Ing. Eugen Stemmer - zástupca starostu. 

Uviedol, že plat starostu upravuje zákon 253/1994 v znení neskorších predpisov a zákon 

320/2018. Tento zákon upravuje koeficient pri vypočítaní základného platu starostu. Výška 

koeficientu závisí od počtu obyvateľov obce. Podľa počtu obyvateľov v našom  prípade výška 

koeficientu je 2,2. Ďalej upravuje zvýšenie základného platu mesačne  najviac do výšky 60 %. 

Pán Ing. Stemmer navrhol 60% -ne mesačné zvýšenie základného platu starostu na základe 

vykonanej práci za predchádzajúce volebné obdobie. 

 

Pán PhDr. Ürögi -Ďakujem za návrh zástupcovi starostu p.Ing. Eugenovi Stemmerovi.  

 

Dávam hlasovať, kto je za , aby starostovi obce Veľké Dvorníky  PhDr. Jánovi Ürögi  

základný mesačný plat bol zvýšený vo výške 60 %? 

 

 

Za :7                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo mesačné zvýšenie základného platu vo 

výške 60 % pre PhDr. Jánovi Ürögi starostovi obce Veľké Dvorníky. 

 

 

11. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Veľké 

Dvorníky a ďalších členov komisií 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Obec Veľké Dvorníky má schválené Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018. 

Vypracujeme nové Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Ktoré na 

nasledujúcom plenárnom zasadnutí   prerokujeme. 

 

 

 12. Záver 



 

 Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a  plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 

 

D.a.h. 

 

 

 

 

 

..............................................                                            .............................................. 

   Ing. Eugen Stemmer  

   overovateľ zápisnice     PhDr. Ján Ürögi  

  starosta obce 

 

............................................ 

        Károly Makki 

     overovateľ zápisnice  

 

 

........................................ 

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      

 

 

 


