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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 20. decembra 2021 z  6. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 20. decembra 2021 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 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner – ospr.  

  

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. Ing. Ivan Ürögi  

 

 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. 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2021 

5. Schválenie Rozpočtu Obce Veľké Dvorníky na rok 2022 

6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022  

7. Prejedanie a schválenie žiadostí a prerokovanie aktuálnych  vecí 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2021  

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz - hlavný kontrolór obce predniesol správu nezávislého 

audítora / správa je v prílohe/. 

Pán PhDr. Ürögi  - Poďakoval za predloženie správy a vyzval poslancov k hlasovaniu. 

 

Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu nezávislého audítora za rok 

2021? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu nezávislého audítora za rok 

2021. 

 

5.  Schválenie  Rozpočtu Obce Veľké Dvorníky na rok 2022 

 
Pán PhDr. Ürögi – Spolu s pozvánkou Vám bol doručený  návrh rozpočtu obce na roky 

2022, 2023 a 2024. /návrh je v prílohe/. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poprosil pána hlavného kontrolóra, aby predniesol svoje stanovisko 

k rozpočtu na rok 2022 a k návrhu na roky 2023 a 2024. 

 

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

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky k rozpočtu. 

 

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

stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2023-2024 

a k návrhu rozpočtu na rok 2022 ?  
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             Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2023-2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022  

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na 

vedomie návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2023- 2024? 
 
             Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky 

na roky 2023- 2024.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Veľké 

Dvorníky na rok 2022? 

 

             Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2022.  

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p.  Obec Veľké Dvorníky neuplatnila programovú štruktúru v rozpočte obce 

a rozpočet obce s účinnosťou od 01.01.2022 neobsahuje zámery a ciele? 

 

 

             Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  Obec Veľké Dvorníky neuplatnila programovú štruktúru 

v rozpočte obce a rozpočet obce s účinnosťou od 01.01.2022 neobsahuje zámery a ciele. 

 

 

6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  

   I. polrok 2022  

 
     Pán Ing. Koloman Pongrácz, hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti   

     hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. /návrh plánu je v prílohe/. 

 

    Zo strany obecného zastupiteľstva neboli dané žiadne pripomienky. 

 

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

    plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. /návrh plánu je v prílohe/. 
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      Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh  plánu kontrolnej činnosti  hlavného  

     kontrolóra na I. polrok 2022 

 

 7. Prejedanie a schválenie žiadostí a prerokovanie aktuálnych  vecí 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – V tomto bode sa budeme  zaoberať s viacerými podanými žiadosťami.  

V prvej žiadosti žiadajú  -  schválenie zriadenia vecného bremena a zápis do katastra 

distribučného rozvodu NN –elekltroinštalácia na parc.č. 148/47, 149/5, 361/1 a 336/13 

v majetku Obce Veľké Dvorníky, v katastrálnom  území Veľké Dvorníky, obec Veľké 

Dvorníky, okres Dunajská Streda. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenia vecného bremena 

a zápis do katastra distribučného rozvodu NN –elekltroinštalácia na parc.č. 148/47, 

149/5,  361/1 a 336/13 v majetku Obce Veľké Dvorníky, v katastrálnom  území Veľké 

Dvorníky, obec Veľké Dvorníky, okres Dunajská Streda? 

 

    Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenia vecného bremena a zápis do katastra 

distribučného rozvodu NN –elekltroinštalácia na parc.č. 148/47, 149/5, 361/1 

a 336/13v majetku Obce Veľké Dvorníky, v katastrálnom území Veľké Dvorníky, obec Veľké 

Dvorníky, okres Dunajská Streda. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podpis „Zmluvy 

o zriadení vecných bremien“ medzi Obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenská distribučná, 

a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava? 

 

Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpis „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ 

medzi Obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 

Bratislava. 

 

Pán PhDr. Ürögi  - NUTRICON s.r.o. , Veľké Dvorníky požiadal o schválenie výrubu 4 ks 

stromov /pagaštan konský/ na par. č. 132/15 v kat. úz. Veľké Dvorníky. Na základe 

dendrologického prieskumu tieto stromy, s defektami sú odsúdené na postupné odumretie, 

pričom vážne ohrozujú bezpečnosť. 

 

Dávam hlasovať, kto je za výrub 4 ks stromov/pagaštan konský na parc.č. 132/15 v kat. úz. 

Veľké Dvorníky? 

 

Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výrub 4 ks stromov / pagaštan konský/ na 

parc.č. 132/15 v kat. úz. Veľké Dvorníky. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Obyvatelia vo Veľkých Dvorníkoch na ulici Hviezdnej žiadali 

o umiestnenie retardéra na cestu s parc. číslom 625 v katastrálnom území Veľké Dvorníky, 

nakoľko motorové vozidlá z vedľajšej cesty smerom z Ohrád  sa pohybujú s veľkou 

rýchlosťou. Na ulici Hviezdnej neexistuje chodník pre chodcov, preto je táto časť cesty veľmi 

nebezpečná pre chodcov. 

Obecné zastupiteľstvo bolo toho názoru, že súhlasí s umiestnením retardéra na cestu 

s parcelovým číslom 625 v katastrálnom území Veľké Dvorníky. Umiestnenie sa uskutoční 

podľa možností v roku 2022, alebo sa umiestni tabuľa s nápisom STOP – daj prednosť 

v jazde. 

 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Nasledujúca žiadosť o sponzorský príspevok  vo výške 150,00 € 

poslalo občianske združenie FAE – Felvidéki alkotók egyesülete, Eliášovce.  

Medzi ich ciele patria : 

- Zveľaďovanie a uvádzanie súčasného literárneho,  priemyselného a výtvarného 

umenia, hudby tanca, autentické dedičstvo ľudových a moderných umeleckých 

hodnôt, prispievanie k zlepšeniu a podpore životných podmienok znevýhodnených 

atď.  

 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 150,00 € sponzorský 

príspevok pre občianske združenie FAE – Felvidéki alkotók egyesülete, Eliášovce? 

 

 

Za : 0                           Proti : 5                           Zdržali sa : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo odmietlo poukázanie sponzorského príspevku pre občianske združenie 

FAE – Felvidéki alkotók egyesülete, Eliášovce. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dostali sme žiadosť od Poľovníckej spoločnosti, Búšlak Malé a Veľké 

Dvorníky. Žiadajú o súhlas prenájmu pozemku vo Veľkých Dvorníkoch pri jazere vo výmere 

10 m2 na umiestnenie chladiaceho boxu. Zastupiteľstvo bolo toho názoru, že najlepšie miesto 

na umiestnenie by bolo na futbalovom ihrisku.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Navrhuje, aby pozemok vo výmere 10 m2, obecné zastupiteľstvo 

vypožičalo na dobu neurčitú bezplatne pre poľovnícku spoločnosť na parc.č. 336/24 v kat. úz. 

Veľké Dvorníky .  

 

 Dávam hlasovať, kto je, za bezplatné vypožičanie na neurčitú dobu 10 m2 pozemku z parc. č. 

336/24 v kat. úz. Veľké Dvorníky pre Poľovnícku spoločnosť, Búšlak Malé Dvorníky 

a Veľké Dvorníky na umiestnenie chladiaceho boxu? 
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Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatné vypožičanie na neurčitú dobu 

10 m2 pozemku z parc. č. 336/24 v kat. úz. Veľké Dvorníky pre Poľovnícku spoločnosť, 

Búšlak Malé Dvorníky a Veľké Dvorníky na umiestnenie chladiaceho boxu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Informácie pre obecné zastupiteľstvo : 

- Podaný projekt na vybudovanie zberného dvora nebol úspešný. Je možnosť podať 

novú žiadosť na vybudovanie zberného dvora. Príprava  projektu je v priebehu 

- Na prestavbu kultúrneho domu vypísali nový projekt „Športové centrum“ . Obec 

z vlastných finančných zdrojov má zabezpečiť z celkových nákladov 40 %.  Podľa 

predbežného rozpočtu výdavky na prestavbu by boli cca 800 000 €. To znamená, 

že obec z vlastných finančných zdrojov by mala zabezpečiť 40 % t.j. 320 000,00 €.  

Ešte by sa k výdavkom malo pripočítať navyše aj cena  zariadenia. Žiadosť na 

prestavbu kultúrneho domu, obec by musela podať do 31. januára 2022. Aby sme 

mohli podať žiadosť, obec musí vstúpiť aj do Slovenského športové zväzu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli toho názoru, že finančné prostriedky na podanie tejto 

žiadosti sú veľmi vysoké.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti na 

prestavbu kultúrneho domu na „Športové centrum“? 

 

Za : 0                          Proti : 6                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo s hlasom 6 proti odmietol  podanie žiadosti na prestavbu kultúrneho 

domu na „Športový centrum“. 

 

- Prestavba materskej školy a komunitného centra  sa čoskoro začne 

- Znovu podáme žiadosť na Modernizáciu chodníka pre peších na Hlavnej ulici 

a rekonštrukciu ulice Ružová 

 

Pán PhDr. Ürögi – Aby sme vedeli podať žiadosť na modernizáciu obecné zastupiteľstvo má 

schváliť nasledovné : 

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

 

- Predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia ulice  vo Veľkých Dvorníkoch”, 

realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2022-2, ktorého ciele sú v súlade s 

platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu z rozpočtu obce, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

6 



 

 

          Za : 6                          Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo : 

 

- Predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia ulice  vo Veľkých Dvorníkoch”, 

realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2022-2, ktorého ciele sú v súlade s 

platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu z rozpočtu obce, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo má schváliť zmluvu o zriadení vecného bremena 

medzi Obcou Veľké Dvorníky a DRD STAV s.r.o. Zmluva sa vzťahuje na pozemky č. 43/2, 

41/15 41/16 a 41/3 a 41/17 . Na týchto parcelách leží časť cyklotrasy medzi obcami Veľké 

Dvorníky – Dunajský Klátov.   

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie „ Zmluvy 

o zriadení vecných bremien“ medzi Obcou Veľké Dvorníky a DRD STAV s.r.o., Rényska 

532/45, 

929 01 Dunajská Streda? 

 

 Za : 6                          Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpísanie „ Zmluvy o zriadení vecných 

bremien“ medzi Obcou Veľké Dvorníky a DRD STAV s.r.o., Rényska 532/45, 929 01 

Dunajská Streda. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi –C  tomto roku boli tiež obdarovaní dôchodcovia nad 62 rokov z príležitosti 

blížiacich sa vianočných sviatkov. Dostali darček, a to salónky a nákupné poukážka v hodnote 

10,00 €/ osoba a spoločnosť PURA s.r.o. tiež obdarovala dôchodcov. Z mojej strany 

z vlastných financií  boli tiež obdarovaní s nákupným poukazom v hodnote 10,00 €/osoba. 

Z príležitosti „Mikuláš“ dostali  deti do 12 rokov baličky od obce aj od spoločnosti PURA 

 s.r.o.  

 

Mikuláš navštívil aj našu MŠ, a rozdal deťom MŠ mikulášske balíčky.  

 

8. Dikúsia 

   Zo strany poslancov neboli dané žiadne pripomienky ani otázky. 
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9.  Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

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

      Ing. Eugen Stemmer                                                           PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

      Ing. Ivan Ürögi 

    overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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