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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 30. marca 2015 z  2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2015 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce 

   Mgr. Erika Csibrey poslanec 

                        Bc.Pavel Domonkos                                „ 

                        Bc.Attila Paraszti                                     „ 

  Imrich Posztós                                          „ 

  Ing.Eugen Stemmer                                  „    

                       Edita Ürögiová „  

                       Karol Vígh                                 „ 

                       Štefan Volner                                             „ 

 

Neprítomná :  Vércse Tóth Piroska  - ospr.  

 

         

 

Rokovanie 

 

1. Zahájenie 

 

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

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje osem poslancov a preto 

zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

       

      Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Bc. Attila Paraszti                               2. Mgr. Erika Csibrey   

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

 

Za : 8                               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 a takisto bol 

zverejnený v zákonom určenej lehote. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Predloženie programu rokovania 

4. Schválenie komisie ochrany verejného poriadku, predsedov a zloženie 

5. Predloženie vymenovanie zástupcu starostu 

6. Správy komisie 

7. Správa starostu za predchádzajúce obdobie 

8. Prejednávanie aktuálnych vecí a žiadosti 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

      Pán PhDr. Ján Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky. 

      Hlasovanie : 

          Za : 8                              Proti : 0                                 Zdržali sa : 0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

4. Schválenie komisie ochrany verejného poriadku, predsedov a zloženie 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Predniesol, že je potrebné vytvoriť komisiu ochrany verejného poriadku, 

nakoľko sú také problémy medzi obyvateľmi, s ktorými sa má zaoberať KOVP. Keď polícia 

a iné orgány vyžiadajú správy o obyvateľoch, vždy majú dotaz, či menovaná osoba bola 

prejednávaná pred KOVP, či boli podané voči nej nijaké sťažnosti. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby bola vytvorená komisia KOVP? 

 

Za : 8 Proti :0 Zdržali sa :0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

5. Predloženie vymenovania zástupcu starostu 

 

Pán PhDr.Ürögi – predniesol, že na základe § 13 zákona 369/1990 o obecnom zriadení vo 

volebnom období 2014-2018 za zástupcu starostu vymenoval Štefana Volnera. 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie vymenovanie Štefana 

Volnera za zástupcu starostu vo volebnom období 2014-2018. 
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6. Správy komisie 

 

Správu kultúrno-športovej komisie predniesol predseda komisie Bc. Pavel Domonkos.  

 

Vyhodnotil posledné obdobie. Predniesol, že 8. marca obec usporiadala pre dôchodcov nad 62 

rokov slávnosť. Z príležitosti Deň žien sme gratulovali  ženám, 15. marca bola usporiadaná 

malá oslava v miestnom cintoríne, kde sme spomínali na padlých hrdinov počas revolúcie 

1848 a v boji za slobodu v roku 1949. Zo športovej strany oznamujem, že vo Veľkých 

Dvorníkoch bola založená nová telovýchovná jednota. Predsedom sa stal pán Németh 

Silvester.  

 

Správu komisie sociálnej a bytovej predniesol predseda komisie Bc. Attila Paraszti. 

Správa je v prílohe zápisnici. 

 

Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii predniesol 

predseda komisie Ing. Eugen Stemmer.   

 

Komisia konštatovala, že majetkové priznanie starostu PhDr. Jána Ürögiho  za rok 2014 bolo 

podané včas v zmysle platných zákonov a priznanie bolo v poriadku. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby správy komisie obecné zastupiteľstvo bralo 

na vedomie? 

 

Za : 8                                        Proti : 0                                Zdržali sa : 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správy komisie. 

 

 

7. Správa starostu za predchádzajúce obdobie 

 

Pán PhDr. Ján Ürögi –  

- Na žiadosť obyvateľov sme vyriešili ich problémy a tá jednosmerná ulica zase je   

                  dvojsmerná, čo ste si už určite všimli 

- Písomne sme upozornili nájomcov, ktorí majú nedoplatok, že  behom 3 mesiacov 

majú vyrovnať svoje dlhy, ináč nájomná zmluva s nimi bude rozviazaná a musia 

uvoľniť nájomný byt 

- 8. marca bola usporiadaná oslava dôchodcov nad 62 rokov a z príležitosti Dňa žien  

sme gratulovali  ženám. Bola založená Základná organizácia dôchodcov. 

Predstavenstvo organizácie je 7 členné. Predsedom sa stala Anna Domonkosová.  

Bola založená 2 členná dozorná rada. 

Dôchodcovia nad 62 rokov od obce dostali nákupné poukážky za 10,00 € a som 

osobne daroval,  ako som sľúbil pred voľbami,  nákupné poukážky za 10,00 €. 

Nákupy na nákupné poukážky si môžu dôchodcovia  uplatniť do 15. apríla v MINI 

ABC, Muskátli a v Lekárni 

- 15. marca sme spomínali na padlých hrdinov počas revolúcie 1848 a v boji za 

slobodu v roku 1949.  Pri tejto príležitosti sme uložili na ich pomník veniec. 

- 21.marca obec usporiadala zbieranie odpadu. Nazbierali sa 3 vlečky odpadu. 
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- Už je hotová web stránka obce Veľké Dvorníky, kde si môžete nájsť dôležité 

informácie o obci. Aktuálne informácie postupne dopĺňame na našu webovú 

stránku 

- Zmluva medzi obcou Veľké Dvorníky a Spoločným stavebným úradom je už 

podpísaná. Stavebné veci sme im odovzdali na vybavovanie    

- V roku 2015 chceme dať 2 krát nákupné poukážky pre dôchodcov nad 62 rokov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby nákupné poukážky za 10,00 € 2x boli  

v roku 2015  rozdávame medzi dôchodcami nad 62 rokov? 

 

Za : 8                                  Proti :  0             Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Navrhujem, aby novorodenci boli finančne podporovaní vo výške 

130,00 €.  

Dávam hlasovať, kto je za, aby novorodenci dostali finančnú podporu vo výške 130,0 €? 

 

Za : 8                                Proti : 0 Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu vo výške 130,00 € pre 

novorodencom. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že chceli by sme finančne podporovať ťažko chorých 

obyvateľov. Navrhujem jednorazovú podporu vo výške 30,00 €.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby ťažko chorí obyvatelia dostali jednorazovú finančnú podporu 

vo výške 30,00 €? 

 

Za : 8                                 Proti : 0 Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Občanom vo veku 90 a viac rokov navrhujem finančnú podporu vo výške 

50,00 €. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, by občania vo veku 90 a viac rokov dostali finančnú podporu vo 

výške 50,00 €? 

  

Za : 8                                 Proti : 0                                            Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu. 

 

 

8. Prejednávanie aktuálnych vecí a žiadosti 

 

Pán PhDr.Ürögi- Predniesol žiadosť Modelárskeho klubu Pro-Model. Dňa 4. a 5. júla 2015 

chcú usporiadať preteky triedy FSRV v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých 

Dvorníkoch. Žiadajú o súhlas z obecného zastupiteľstva. 
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Dávam hlasovať, kto je za, aby Modelársky klub Pro-Model usporiadal preteky triedy FSRV 

v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch v termíne 4. a 5. júla 

2015? 

Za : 8 Proti : 0 Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Modelárskeho klubu Pro-Model. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť Ladislava Kráza o prenájom nebytových priestorov 

v Areáli futbalového ihriska vo Veľkých Dvorníkoch pre prevádzkovanie Duntel sport pub-u.  

Navrhujem, aby žiadosť Ladislava Kráza bola schválená a výška prenájmu mesačne bola 

150,00 €, s tým, že obec 150,00 € dá mesačne telovýchovnej jednotke ako finančnú podporu. 

 

Dávam hlasovať, kto je za aby, nebytový priestor v Areáli futbalového ihriska vo Veľkých 

Dvorníkoch prenajímal Ladislav Kráz na prevádzkovanie Duntel sport pub-u. Výška 

prenájmu bola 150,00 € s tým, že 150,00 € mesačne obec dá telovýchovnej jednote ako 

finančnú podporu? 

 

Za : 8                                    Proti : 0                                       Zdržali sa : 0   

 

Žiadosť a návrh pána starostu obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Miestna organizácia obecných rybárov podala žiadosť na bezplatné 

užívanie jazera vo Veľkých Dvorníkoch,s tým, že jazero a jeho okolie dajú do poriadku 

a budú dbať o čistotu a poriadok. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby Miestna organizácia obecných rybárov bezplatne užívala 

jazero v kat. úz. Veľké Dvorníky, s tým, že jazero a okolie dajú do poriadku a budú dbať 

o čistotu a poriadok? 

 

Za : 8 Proti : 0 Zdržali sa : 

 

Žiadosť Miestnej organizácie obecných rybárov obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť Dávida Péka, bytom Dunajská Streda, Maloblahovská 

5185/33. V žiadosti žiada o stanovisko obecného zastupiteľstva, v kat. úz. Veľké Dvorníky na 

parc. č. 850 vedenej ako orná pôda.  

Pán PhDr. Ürögi – Kde sa nachádza parc. č. 850 nie je vybudovaná infraštruktúra. Zatiaľ obec 

neplánuje rozšíriť  v tomto smere obec. Keď obecné zastupiteľstvo dáva súhlas na výstavbu 

rodinného domu,  za podmienku musí dávať, že infraštruktúru stavebník musí vybavovať na 

vlastné náklady a môže postaviť jeden rodinný dom. 

 

Dávam hlasovať, kto je za aby žiadosť Dávida Péka bola schválená za spomínaných 

podmienoky. 

 

Za : 8                              Proti : 0                                                   Zdržali sa : 

 

Žiadosť Dávida Péka jednohlasne schválená za hore uvedenej podmienky. 
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Pán PhDr.Ürögi – Navrhujem, aby trénerovi futbalového dorastu bola finančná podpora 

mesačne vo výške 50,0 €. 

Dávam hlasovať – Kto je za, aby trénerovi futbalového dorastu bola finančná podpora 

mesačne vo výške 50,00 €? 

 

Za : 8                                Proti : 0                                       Zdržali sa : 0 

 

Návrh obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

 

9. Diskusia 

 

PhDr. Pán Ürögi -  Odovzdám slovo pánovi PhDr. Kmeťovi prednostovi Okresného úradu 

Dunajská Streda, aby v krátkosti informoval prítomných o situácii zo strany finančných 

a majetkových pomerov vo Veľkých Dvorníkoch. 

 

Pán PhDr. Kmeť – predniesol, že počas delimitácie obec dostala do vlastníctva nehnuteľnosti 

cca 11 mil. Sk. V roku 2001 obec dostala späť 21 ha nehnuteľnosti potom 14 ha a pozemky 

okolo jazera. Teraz obec nevlastní žiadne pôdy a nemá žiadne stavebné pozemky. 

Konštatujem, že obec nemá ani finančné prostriedky. Ledva vie platiť režijné výdavky 

a ostatné výdavky spojené činnosťou obce. Nie sú peniaze, ani z kaucii za nájomné byty. Kde 

sú tie peniaze? Bývalé zastupiteľstvo by malo vedieť, že čo sa stalo s majetkom obce. Terajšie 

obecné zastupiteľstvo musí na tom pracovať, aby zistili, že kto je vinný za tie veci.    

 

Pán PhDr. Ürögi – Poďakoval za informáciu Pánovi prednostovi.  

 

Pán PhDr. Ürögi -  Mám pár otázok na ktoré, by som chcel dostať odpoveď. V zastupiteľstve 

sú poslanci, ktorí boli zvolení aj v predchádzajúcom volebnom období, určite vedia na moje 

otázky odpovedať. 

Otázky : 

1. Bola zbierka na obnovenie kostola, kde sú tie peniaze? 

2. Každý funkcionár podľa zákona do 31. marca musí odovzdať majetkové priznanie. 

Pýtam sa, či bývalý starosta plnil túto povinnosť? 

 

Bývali poslanci  nevedia o tom, že by bol schválené predaj nehnuteľností, ani to, či bývali 

starosta odovzdal majetkové priznanie za prechádzajú rok vždy do 31. marca bežného roka. 

 

Pán Vígh  - Predniesol, že bol poslancom za predchádzajúce volebné obdobie. Ja si myslím, 

že hlavná kontrolórka, by mala kontrolovať všetko a o nedostatkoch skutočnostiach, ktoré sú 

v rozpore so zákonmi informovať obecné zastupiteľstvo. Aj ona je na vine za vzniknutú 

situáciu.  

Pán PhDr. Ürögi  - Práve je tu pán Heizer môžeme sa spýtať, či sú nahrávky  zo zasadnutia 

bývalého obecného zastupiteľstva? 

 

Pán Heizer – Áno sú u nás len tie, ktoré žiadali, aby sme urobili nahrávku. 

 

Pán Mandák T. – V správe bolo spomínané, že sú ešte nedoplatky na nájomnom. Pýtam sa, že 

prečo nezverejní obec menoslov neplatičov?  

Pán PhDr.Ürögi -  Nechceme, lebo každý sa snaží svoj dlh vyrovnať. 
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Pani A. Domonkos – Uprostred dediny, je tá stará budova, ktorá nemá dobrý vplyv na 

panorámu obce. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Už sme vyzvali vlastníka, aby dal do poriadku budovu. 

 

Pán Bc. Paraszti -  Ako bolo spomínané, spolu  s nájomníkmi sme hľadali riešenie a každý sa 

snaží svoj dlh vyrovnať. 

 

Pán Makki – Podľa mňa za vzniknutú situáciu zodpovedná hlavná kontrolórka. Ona mala za 

úlohu kontrolovať všetko a informovať obecné zastupiteľstvo o nedostatkoch a o nedodržaní 

zákonov. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Zber veľkoplošného odpadu plánujeme na začiatok mája. V apríli bude 

zber papiera na podporu MŠ.   

 

Pán Vígh  - Verejné osvetlenie, je vo veľmi zlom stave. Na ulici Nový  rad bolo potrebné 

umiestniť spomaľovače rýchlosti. 

 

Pán PhDr.Ürögi -  Snažíme sa vyriešiť problémy verejného osvetlenia. Počkáme na projekt. 

 

Pán PhDr.Ürögi – Plánujeme obnoviť Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Dvorníkoch. 

Zajtra budú mať zasadnutie.  

Čo sa týka jazera, kúpanie v jazere je zakázané. Okolo jazera bude možnosť na opaľovanie. 

Do jazera budú nasadené ryby  z finančných prostriedkoch obce a poplatky tiež budú 

zaplatené na účet obce. Okolie jazera bude oplotené, aby tam bez povolenia nikto nemohol 

isť.  

Pani Ing. Šintajová – Hlavne v lete pri jazere cez noc mladí ľudia robia veľký neporiadok a sú 

hluční. Bolo by dobré vybudovať kamerový systém a verejné osvetlenie. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Plánujeme vytvoriť obecnú políciu. Chceme vymenovať dozorcov, ktorí 

cez noc budú kontrolovať dedinu a budú dbať o poriadok.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Podal návrh, že ďalšie zasadnutie bude 19. máj 2015 o 18.00 hod. 

 

S návrhom pána starostu OZ jednohlasne súhlasilo. 

10. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

D.a.h. 

 

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

 overovateľ zápisnice      starosta obce 

 

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

  overovateľ zápisnice 

 

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

  zapisovateľka    
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