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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 18. marca 2018 z  2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 18. marca 2018 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce     

                        Štefan Volner    zást. starostu 

 Ildikó Belanová   poslnec 

                        Mgr.Pavel Domonkos                               „ 

  Ing. Eugen Stemmer                                  „     

                        Edita Ürögiová  „  

 Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór 

 

Neprítomní :  Mgr. Erika Csibrey    - ospr. 

                       Mgr.Attila Paraszti     

 Ing. Jozef Stemmer   -  ospr. 

                       Kulcsárová Rozália 

   

  

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. Ing. Eugen Stemmer 2. Štefan Volner 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

 

Za :5                               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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Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2018 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2018  a vyhodnotenie rok 2017 

6. Schválenie prijatie Municipálneho úveru 

7. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí 

8. Diskusia 

9. 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 rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2018 

 

 

Pán PhDr. Ürögi  - poprosil pána hlavného kontrolóra, aby predniesol stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2019-2020 a návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór- Predniesol správu k návrhu rozpočtu na rok 

2018 a 2019-2020. /Návrh rozpočtu na rok  2018 a na 2019-2020 je v prílohe/ 

 

Pán PhDr. Ürögi – poďakoval za správu hlavnému kontrolórovi 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 

2018 bol schválený? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2018. 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór – Predniesol  stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce na 2018 na k viacročnému rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2018-2020./  Správa 

je v prílohe/ 

Pán PhDr. Ürögi – poďakoval za správu hlavnému kontrolórovi 
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Pán PhDr. Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2018 a  

na roky 2018-2020? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu obce Veľké Dvorníky a  k návrhu viacročného rozpočtu obce Veľké Dvorníky na 

roky 2018-2020. 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór  - Predniesol návrh rozpočtu obce Veľké 

Dvorníky na roky 2019-2020. 

 

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

návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2019-2020? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne bralo na vedomie návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky 

na roky 2019-2020. 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór  - Predniesol správu o plnení uznesení 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch v roku 2017. 

 

 

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 2017? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne bralo na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch v roku 2017. 

 

 

 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2018  a vyhodnotenie za rok 2017 

 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz – hlavný kontrolór  - Predniesol správu  o kontrolnej činnosti 

obce Veľké Dvorníky za rok 2017 a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018./Správy 

sú v prílohe/ 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poďakoval pánovi hlavnému kontrolórovi za správu. 

 

K správe neboli žiadne pripomienky. 

 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2017? 
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Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne bralo na vedomie správu  o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2017. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok 2018? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

 

 

 

 

6. Schválenie prijatie Municipálneho úveru 

 

 

Pán PhDr. Ürögi- Predniesol, že obec má vo výške 13 000,00 € ako Municipálny úver- 

Superlinka /SL/ prijaté na jeden rok z Prima banky - Slovensko a.s. Táto lehota uplynie 

v marci. Keď chceme, aby obec disponovala naďalej s 13 000,00 € úverom treba to schváliť. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky prijala vo výške 13 000,00 € 

Municipálny úver – Superlinka/SL/ z Prima banky – Slovensko a.s. 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie Municipálneho úveru – Superlinka/SL vo 

výške 13 000,00 € z Prima banky – Slovensko a.s. 

 

7. Prejednanie a schválenie  aktuálne vecí 

 

Pán PhDr. Ürögi- V roku 2017 obec darovala pre dôchodcov nad 62 rokov 3x v hodnote 

10,00 € nákupné poukážky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre dôchodcov nad 62 rokov boli darované v roku 2018 3x 

nákupné poukážky v hodnote 10,00 €? 

 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo darovanie nákupných poukážok pre 

dôchodcov nad 62 rokov  v roku 2018  3x v hodnote 10,00 €. 

 

Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že jemu z roku 2017 ostalo 10 dní nevyčerpanej dovolenky. 

Obecné zastupiteľstvo má schváliť vyplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre moju osobu bolo vyplatené 10 dní nevyčerpanej 

dovolenky z roku 2017? 
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Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky 

z roku 2017 pre starostu obce. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Modelársky klub Pro Model , Mostová 46, podali žiadosť na usporiadanie 

modelárskeho preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch. 

Termín usporiadania 6. a 7. júla 2018. 

 

Dávam hlasovať. kto je za, aby Modelársky klub Pro – Model, Mostová 46 ,  usporiadal na 

jazere vo Veľkých Dvorníkoch dňa 6. a 7. júla 2018 preteky v rámci majstrovstiev Slovenska? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje žiadosť Modelárskeho klubu Pro – Model, 

Mostová 46, na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých 

Dvorníkoch dňa 6. a 7. júla 2018. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že  obyvatelia  z nájomného bytu na Jasnej ul. č. 259/85   

Štefan Nagy a Anna Oroszová podali žiadosť na prenájom garážového priestoru v kat. úz. 

Veľké Dvorníky parc. č. 171/468 výmera 19 m2.  

Navrhujem, aby nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s Štefanom Nagyom 

a s Annou Oroszovou, Veľké Dvorníky, Jasná ul.č. 259/85 a navrhujem výšku nájomného 

mesačne vo výške 10,00 €. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby môj návrh bol schválený?  

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jenohlasne schválilo prenájom garáže na parc.č. 171/468 vo výmere 19 

m2 v kat. úz, Veľké Dvorníky na dobu neurčitú pre Štefana Nagya a Annu Oroszovú,  a výšku 

nájmu stanovila mesačne vo výške 10,00 €. 

 

 

Pán PhDr.Ürögi – Navrhoval obecnému zastupiteľstvu na schválenie, aby zasadačka v budove 

obecného úradu kvôli nedostatku pracovných kapacít nebola prenajatá okrem ojedinelých 

prípadov. Po rekonštrukcii a prestavbe kultúrneho domu bude vytvorená miestnosť aj na 

prenájom pre rôzne účely. Zároveň, aby miestny rozhlas slúžil iba na účely pre informáciu 

obyvateľov v úradných záležitostiach. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo môj návrh? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh starostu, aby zasadačka v budove 

obecného úradu kvôli nedostatku pracovných kapacít nebola prenajatá a zároveň, aby miestny 

rozhlas slúžil iba na účely pre informáciu obyvateľov v úradných záležitostiach. 
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Minulý rok Ing. Jozef Stemmer naznačil, keď obec bude mať finančné prostriedky mala by 

vybudovať cyklotrasu medzi obcou Veľké Dvorníky a Dunajskou Stredou. Informujem Vás, 

že projektová dokumentácia a rozpočet je v štádiu vypracovania. Mesto Dunajská Streda nám 

prisľúbilo, že v roku 2019 zrealizujú výstavbu cyklotrasy smerom Veľké Dvorníky. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Podaný projekt na výstavbu cyklotrasy  smer Veľké Dvorníky – Dunajský 

Klátov a Hviezdna ulica, ako som Vás  už  informoval bol úspešný. Rozpočet výstavby je 

515 069,26 €. Výška dotácie je 489 315,80 € a 5 % z vlastných finančných zdrojov činí 

25 754,00 €. Nakoľko obec nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov aj na tento účel je 

potrebné zabezpečiť finančný tok formou úveru vo výške 25 754,00 €. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky na výstavu cyklotrasy smer Veľké 

Dvorníky- Dunajský Klátov a Hviezdna ulica brala úver vo výške 25 754,00 €? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jenohlasne schválilo, aby Obec Veľké Dvorníky na výstavu cyklotrasy 

smer Veľké Dvorníky- Dunajský Klátov a Hviezdna ulica brala úver vo výške 25 754,00 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďalej podotkol, že ďalšie finančné problémy, ktoré má obec  a ktoré zo 

zákona musí vysporiadať sú vybrané kaucie od nájomníkov, ktoré boli predošlim vedením 

preinvestované a ktoré sa nenachádzajú na zvláštnom účte čo zákon predpisuje, preto je 

potrebné zobrať úver  vo výške 51 389,78 €, cez ktorý sa finančné prostriedky patriace 

nájomcom t.j. 6 mesačný nájom je potrebné vrátiť a 6 mesačný nájom dať na zvláštny účet, 

ktorý bol vytvorený na kaucie. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky brala úver vo výške 51 389,78 € na 

vysporiadanie kaucii nájomných bytov? 

 

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválil, aby Obec Veľké Dvorníky brala úver vo výške 

51 389,78 € na vysporiadanie kaucie n.j.b. 

 

 

8. Diskúsia 

 

Pán Volner – Podotkol, že je  potrebné zverejniť v miestnych novinách doterajšiu účasť 

jednotlivých poslancov a to menovite, koľko krát sa zúčastnili na plenárnych zasadnutiach. 

 

Pani Belanová -  Podotkla, že je potrebné sa zaoberať s miestnou komunikáciou  Veľké 

Dvorníky – Búšlak, nakoľko je veľmi frekventovaná. Cesta je rozpadnutá, premávka je 

nebezpečná na nej. Malo by sa zaujať stanovisko v tejto veci. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Situácia s touto cestou už bola riešená. Máme zhotovený projekt na 

vytvorenie jednosmernej premávky, ktorá bude zrealizovaná.  
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9. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 

 

D.a.h. 

 

 

 

 

 

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

   Ingg. E. Stemmer 

   overovateľ zápisnice     PhDr. Ján Ürögi  

  starosta obce 

 

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

      Štefan Volner 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      

 

 

 

 

   

 

 

 

 


