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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 10. februára 2020 z  1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 10. februára 2020 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  

 Štefan Volner poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Ing. Ivan Ürögi – osp. 

  

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.  Ing. Stemmer Eugen                                 2. Rozália Bazsóová 

 

 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. 

 

Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom podľa zákona 

č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 4. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie spolufinancovanie projektu  „Obstarávanie vybavenia komunitného centra 

vo Veľkých Dvorníkoch“ vo výške maximálne 5 % z projektu 

5. Záver 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania. 

 

                 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

Pán PhDr.Ürögi – Predložil návrh na modifikáciu programov. 

 Návrh je nasledovný : 

 

1. Schválenie prijatia úverov – ako bod 5 

2. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí – ako bod 6 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie modifikovaný program rokovania obecného 

zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

     Modifikovaný program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie spolufinancovanie projektu „Obstarávanie vybavenia komunitného 

centra vo Veľkých Dvorníkoch“ vo výške maximálne 5 % z projektu 

 

Pán PhDr. Ürögi – Bola vypísaná výzva na obstaranie vybavenia komunitného centra. 

Najvyššia dotácia je vo výške 20 000,00 €. K projektu je treba doložiť uznesenie obecného 

zastupiteľstva o schválení 5 %-ho spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 % 

z projektu. 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podanie „Žiadosti na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity v roku 2020“ a spolufinancovanie projektu „Obstaranie vybavenia komunitného 

centra vo Veľkých Dvorníkoch“ vo Výške minimálne 5 % z projektu? 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schválilo podanie „Žiadosti na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 

2020“ a spolufinancovanie projektu „Obstaranie vybavenia komunitného centra vo Veľkých 

Dvorníkoch“ vo výške minimálne 5 % z projektu. 
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5. Schválenie prijatia úverov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Prima banka ponúka úver za východných  podmienok na 

dobu 10 rokov. To znamená, že za spotrebovanú sumu banka počíta úrok  vo výške 1% a za 

nespotrebovanú sumy 0,6 % úrok ročne. Obec nemusí preukázať banke účel použitia peniazi. 

Môj návrh je 50 000,00 €. 

Dávam hlasovať, kto je za,  aby obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovný návrh, ktorý znie 

takto: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu 

daného obce alebo mesta schvaľuje 50 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, 

IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 

zmluve. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade /ak bude/ každoročného prehodnotenia 

výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného 

prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 

novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou 

výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí 

rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške 

tohto rozdielu bude úver zmenený na terminovaný úver, a to za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Alternatíva pre ostatné prípady : 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového 

vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej 

zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z úveru. 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo vo veľkých Dvorníkoch jednohlasne schválilo podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných 

ustanovení Štatútu daného obce alebo mesta schvaľuje 50 000,00 € poskytnutého zo strany 

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO 

: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade /ak bude/ každoročného prehodnotenia 

výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného 

prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 

novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou 

výškou úveru najneskôr do 30.05.daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí 

rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške 

tohto rozdielu bude úver zmenený na terminovaný úver, a to za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Alternatíva pre ostatné prípady : 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového 

vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej 

zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z úveru. 

 

 

6. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že je vypísaný konkurz na bezplatné užívania Wifi pre 

obyvateľov obce Veľké Dvorníky. Bezplatné užívanie by bolo okolo jazera na Alžbetínskom 

námestí a na športovom ihrisku. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné : 

 

- Názov projektu :“Wifi pre teba v obci Veľké Dvorníky“ 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

obec Veľké Dvorníky je 5 % z predloženého projektu, t.j. do výšky 

maximálne 450,00 EUR 

- Kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo : 

 

- Názov projektu :“Wifi pre teba v obci Veľké Dvorníky“ 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

obec Veľké Dvorníky je 5 % z predloženého projektu, t.j. do výšky 

maximálne 450,00 EUR 

- Kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP 
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Pán PhDr. Ürögi – Predniesol,  že obecné zastupiteľstvo na podporu výchovy  novorodencov 

schválilo 130,00 € finančnú podporu. Každoročne sa  zvyšuje počet novorodencov a s tým sa 

zvýšia aj finančné zaťaženia obce. V roku 2019 sa narodilo vo Veľkých Dvorníkoch 20 detí. 

Navrhujem, aby podpora novorodencov narodených v roku 2019 a za ďalšie nasledujúce roky 

bola vo výške 100,00 € za jedno dieťa. .  

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby novorodenci narodený v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch 

dostali finančnú podporu vo výške 100,00 €/dieťa? 

 

          Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu pre novorodencov narodených 

v roku 2019 a v nasledujúcich  rokoch vo výške 100,00 €/dieťa. 

 

Pán PhDr. Ürögi- Dôchodkový vek poistencov sa zmenil.  To znamená, že poistenec má 

nárok na dôchodok len keď dovŕšil 62 rokov plus  zákonom stanovené mesiace, ktoré treba 

nadrobiť.  

Dávam hlasovať,  kto je za, aby dôchodcovia, ktorí  dovŕšili 62 rokov a odrobili zákonom 

stanovené mesiace a majú nárok zo zákona na dôchodok boli obdarovaní nákupnými 

poukážkami  3 krát ročne  hodnote 10,00 € . Možnosť realizácie nákupu vo Veľkých 

Dvorníkoch :  Lekáreň, MINI ABC, Muskátli potraviny a Monika Butik?  

 

          Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo darovanie nákupných poukážok vo výške 10,00 

€ 3 krát  ročne pre dôchodcov, ktorí zo zákona dovŕšili 62 rokov  plus odrobili zákonom 

stanovené mesiace. 

Možnosť realizácie nákupu vo Veľkých Dvorníkoch :  Lekáreň, MINI ABC, Muskátli 

potraviny a Monika Butik. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obec nemá možnosť kde skladovať stroje a pracovné prostriedky. Dostali 

sme ponuku na nákup plechovej búdy vo výške 700,00 €.   

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obec kúpila  plechovú búdu za 700,00 € na skladovanie 

strojov a pracovných prostriedkov, ktoré sú majetkom obce? 

 

            Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo nákup plechovej búdy za 700,00 €. 
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Pán PhDr. Ürögi – Na predchádzajúcom rokovaní sme sa dohodli, že futbalové ihrisko možno 

užívať len na základe nájomnej zmluvy. Zastupiteľstvo navrhlo 500,00 €/mesiac. Nájom sa 

platí len vtedy, ak nájomca používa futbalové ihrisko.   

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby futbalové ihrisko obec dala do prenájom na základe uzavretej 

nájomnej zmluvy mesačne za 500,00 € s tým, že  nájom platí iba za tie mesiace keď nájomník 

užíva ihrisko? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom futbalového ihriska a to na  základe 

uzatvorenej nájomnej zmluvy  mesačne za 500,00 € s tým, že nájomca platí  nájom  za tie 

mesiace keď užíva ihrisko 

Informácia : 

- Chválili nám 30 000,00 € na nákup požiarnej zbrojnice 

- Schváli nám aj dotáciu na výstavbu cyklotrasy medzi  obcou Veľké 

Dvorníky – Dunajská Streda 

- Vo Veľkých Dvorníkoch sa už začalo jarné upratovanie . Dali sme do 

poriadku cintorín, obrezali sa stromy okolo kostola .  

 

Nakoniec Vám chcem poďakovať za Vašu obetavú prácu, za Váš pozitívny prístup k veciam, 

ktoré sa týkajú rozvoja našej obce a tak  podporovali našu prácu, čo dokazuje aj úspešnosť 

podaných projektov. 

 

7. Záver 

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

a plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

 

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

       Ing. Eugen Stemmetr   PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Rozália Bazsóová  

    overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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