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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 18. júna 2019 z  4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 18. júna 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 

  Štefan Volner                                        poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

  

1. Zahájenie 

  

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

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je sedem, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l.  Rozália Bazsóová                                2. Štefan Volner 

 

 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. 

 

3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie 5 %- né spolufinancovanie projektu s názvom „ Nadobudnutie budovy na 

účel hasičskej zbrojnice“ 

5. Správa o dodatočných nákladoch pri realizácii stavby cyklotrasa smer Veľké  

Dvorníky a Dunajský Klátov 

6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení finančného pásma 

a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni 

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

8. Schválenie aktuálnych žiadostí a prejednanie aktuálnych záležitostí obce 



9. Diskusia 

10. Záver 

1 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania.  

Hlasovanie : 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

     Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie 5 %- né spolufinancovanie projektu s názvom „ Nadobudnutie budovy 

na účel hasičskej zbrojnice“ 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Ministerstvo vnútra SR, vypísalo projekt na poskytnutie 

dotácie v rámci Výzvy č. V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Maximálna výška 

dotácie je 30 000,00 €. K tejto sume ešte pripočítať z vlastných finančných nákladov 

spolufinancovanie vo výške 5 %  z celkových výdavkov.  Vieme, že terajšími vlastníkmi 

bývalej budovy požiarnej zbrojnici s Tibor Kása a manželka. V záujme spätného odkúpenia 

sme uskutočnili predbežné stretnutie s Tiborom Kásom. Dohodli sme sa na kúpnej cene vo 

výške 32 500,00 €.  Aby obec mohla  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, obecné 

zastupiteľstvo musí brať na vedomie a schváliť nasledovné : 

Dávam hlasov, kto je za aby obecné zastupiteľstvo bralo na  vedomie a schválilo  

- Podanie Žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci  Výzvy číslo V. Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje spolufinancovanie projektu s 

názvom „Nadobudnutie budovy na účel hasičskej  zbrojnice” v obci Veľké Dvorníky 

vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných 

verejných prostriedkov 

 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie a schválilo : 

 

- Podanie Žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci  Výzvy číslo V. Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje spolufinancovanie projektu s 

názvom „Nadobudnutie budovy na účel hasičskej  zbrojnice” v obci Veľké Dvorníky 

vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných 

verejných prostriedkov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obec spätne odkúpila budovu bývalej 

požiarnej zbrojnici za kúpnu cenu 32 500,00 €   

              Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 



Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo spätne odkúpenie budovy bývalej požiarne 

zbrojnici za kúpnu cenu 32 500,00 €. 

 

5. Správa o dodatočných nákladoch pri realizácii stavby cyklotrasa smer Veľké  

Dvorníky a Dunajský Klátov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že minulý týždeň v stredu bolo slávnostné odovzdanie 

a kolaudácia  cyklotrasy smer Veľké Dvorníky a Dunajský Klátov. Na minulom plenárnom 

zasadnutí zastupiteľstvo  schválilo vyplatenie dodatočných nákladov vo výške 30 266,525 € 

v trvaní 24 mesiacov , mesačne vo výške 1 261,105 €  realizátorovi stavby cyklotrasy  

„STRABAG s.r.o.“ .  

 Celkové vzniknuté dodatočné výdavky 30 266,525 €. 

   Z toho :  

- Práca na viac              -       21 127,06 € 

- Zvodidlo                     -         7 507,20 € 

- Montáž                       -             750,716 € 

- 3  % úrok                    -             881,549 € 

 Spolu : 30 266,525 € 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie dodatočné náklady vo 

výške 30 266,525 € a vyplatenie v trvaní 24 mesiacov, mesačne vo výške 1 261,105 € 

realizátorovi stavby cyklotrasy „STRABAG s.r.o.“? 

 

 

              Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie dodatočné náklady vo výške 30 266,525 

€ a vyplatenie v trvaní 24 mesiacov, mesačne vo výške 1 261,105 € realizátorovi stavby 

cyklotrasy „STRABAG s.r.o.“. 

 

 

6.  Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení finančného 

pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

bolo doručené VZN obce Veľké Dvorníky č. 2/2019 o určení finančného pásma a výšky 

príspevku za stravovanie v školskej jedálni, ktoré bude platné od 1.9.2019. Na základe VZN 

príspevok zákonného zástupcu za dieťa je 1,54 €. /VZN č. 2/2019 je v prílohe/. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2019 o určení 

finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni? 

 

        Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  Obce Veľké 

Dvorníky č. 2/2019 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej 

jedálni. 

 

 

 



 

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že vyhlásenie účtovnej jednotky – Konečná závierka za rok 

2018 bola doručená tiež s pozvánkou. Účtovná závierka k 31. decembru 2018 podáva verný 

a pravdivý obraz . Účtovníctvo je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení jeho 

dodatkov. Nevyskytli sa žiadne problémy, ktoré by mohli mať významný dopad na účtovnú 

závierku./Vyhlásenie účtovnej jednotky – Konečná závierka za rok 2018 je v prílohe/. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, by obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu nezávislého 

audítora k účtovnej závierke za rok 2018? 

 

        Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej 

závierke za rok 2018. 

 

 

8. Schválenie aktuálnych žiadostí a prejednanie aktuálnych záležitostí obce 

 

Pán PhDr. Ürögi – V mene obyvateľov Jasnej ulici, Elvíra Nagyová podala žiadosť na 

riešenie problémov okolo jazera voči nedisciplovaným držiteľom psov, ktorí bez vôdzky 

umožnia voľný pohyb psom. Voľný pohyb psov je nebezpečný nie len pre detí, ale aj pre 

dospelých.  

Poslanci  obecného zastupiteľstva na riešenie problémov navrhli vyloženie tabúľ na viacerých 

miestach s nápisom „ Zákaz voľného pohybu psom bez vôdzky, používať náhubok“. 

Ak držitelia psov nebudú rešpektovať výzvu, bude im zakázaný vstup so psom do areálu 

jazera a uloží sa im aj pokuta.   

Ďalej navrhli vyloženie tabúľ „ Zákaz kúpania“. 

 

Informácia :  

- 6. júla v sobotu bude oslava  „Deň obcí“ v Kajárpéci. Starosta obce  srdečne pozval 

všetkých účastníkov zasadnutia na oslavu 

- Obecné dni vo Veľkých Dvorníkoch budú 11. augusta 

- V tomto roku hody pripadajú na 15. september 

 

 

 

9. Diskusia 

 

Pán Makki – Predniesol, že pri križovatke na konci Malej ulice zrkadlo je veľmi malé. 

Kvôli bezpečnej premávke treba vymeniť za väčšie. 

Treba vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti vo Veľkých Dvorníkoch, aby na parcelách pravidelne 

kosili trávu . 

Hlavný vchod do MŠ je z Hlavnej ulice. Hlavná ulica je dosť preťažená  dopravou, čo je 

z hľadiska detí veľmi nebezpečné.  

Pán Makki navrhuje, aby sa zadný vchod užíval ako vchod do MŠ, alebo pred hlavný vchod 

dať zábradlie. 

 



Pán PhDr. Ürögi – Zrkadlo na konci Malej ulice vymeníme za väčšie. Písomne vyzveme 

vlastníkov na povinnosť  kosenia trávy a buriny. Problém vchodu do MŠ  vyriešime 

s riaditeľkou MŠ. 

 

10. Záver 

 

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

a plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

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

      Rozália Bazsóová PhDr. Ján Ürögi 

    overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

      Štefan Volner 

   overovateľ zápisnice 

 

 

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

        Mária Ághová 

         zapisovateľka 

 


