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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 27. marca 2017 z  3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 27. marca 2017 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce     

                        Štefan Volner                                   zást. starostu  

                        Mgr.Pavel Domonkos                            poslanec 

                        Mgr.Attila Paraszti         „ 

  Ing. Eugen Stemmer                                 „    

  Ing. Jozef Stemmer         „ 

                        Edita Ürögiová  „  

 Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór 

 

Neprítomní :  Mgr. Erika Csibrey       - ospr.   

                       Karol Vígh            

                       Jozef Vágó  

                          

  

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,/medzi 

časom sa dostavil poslanec Mgr. Paraszti Attila, preto sa mení počet prítomných 

poslancov na šesť/ zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Štefan Volner  2. Edita Ürögiová 

 

 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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Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie 5%-né spolufinancovanie projektu „Vybudovanie stojísk na umiestnenie 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad“ a „Realizácia sanačných prác 

nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky“ – 

kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017 

5. Prejednanie aktuálnych vecí 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

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

 Hlasovanie : 

 

 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

     Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie 5%-né spolufinancovanie projektu „Vybudovanie stojísk na 

umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad“ a „Realizácia 

sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov 

nelegálnej skládky“ – kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017 

 

5. Pán PhDr. Ürögi  - Predniesol, že ministerstvo vnútra dňa 27.02.2017 vyhlásilo výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na „Vybudovanie stojísk na 

umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad“ a „Realizácia sanačných 

prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej 

skládky“ – kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Posledný termín odovzdania 

projektu je. 28. marca 2017. 

 

 Obecné zastupiteľstvo má schváliť spoluúčasť vo výške 3 568,26 € čo je 5% 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške 71 365,19 € pre projekt : 

 

 „Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké 

Dvorníky“, financovaného prostredníctvom ministerstva vnútra v rámci Operačného 

programu ľudské zdroje.  

 

Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017  
 

Dávam hlasovať, kto je za, aby bola schválená spoluúčasť  vo výške 3 568,26 čo je 5 

% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 71 365,19 € pre projekt : 

 



4 

 

„Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké 

Dvorníky“, financovaného prostredníctvom ministerstva vnútra v rámci Operačného 

programu ľudské zdroje.  

 

Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017  
 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo spoluúčasť  vo výške 3 568,26 čo je 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške 71 365,19 € pre projekt : 

 

„Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké 

Dvorníky“, financovaného prostredníctvom ministerstva vnútra v rámci Operačného 

programu ľudské zdroje.  

 

Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017  
 

 

5.  Prejednanie aktuálnych vecí 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na plenárnom zasadnutí dňa 9.3.2017 z programu rokovania bol 

vynechaný bod č. 7 schválenie prenájmu verejného priestranstva na uloženie zbernej 

nádoby na zber šatstva a textilu,  nakoľko na plenárnom zasadnutí sa nezúčastnilo 

z počtu poslancov 2/3.  

ECOTEXTIL, Štúrovo mal neďaleko od obecného úradu na parc.č. 181/1 jednu 

zbernú nádobu na zber šatstva a textilu, aby naďalej mohli realizovať túto činnosť, 

umiestniť jednu zbernú nádobu v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc. č. 181/1 je treba 

s obcou uzatvoriť zmluvu. V zmluve je zahnutá, že obec umožňuje umiestnenie 

zbernej nádoby bezplatne. Oprávnená osoba v zmluve  sa zaväzuje splniť všetky 

povinnosti  podľa zmluvy v celom rozsahu,  zodpovedá za dodržiavanie právnych 

predpisov na úseku odpadového hospodárstva.   

 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby ECOTEXTIL Štúrovo v kat. úz. Veľké Dvorníky na 

parc. č. 181/1 umiestnil  jednu zbernú nádobu určenú na zber šatstva a textilu? 

 

 

                   Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc. č.  

      181/1 pre ECOTEXTIL, Štúrovo umiestnenie 1 zbernej nádoby určenú na zber šatstva  

      a textilu. 

 

      Pán PhDr. Ürögi – Oliver Vontszemű a Oľga Vontszeműová, bytom Veľké Dvorníky,  

      Jasná ul. č. 266/31 splnili  ohlasovaciu  povinnosť. Nahlásili oplotenie  parcely  č.  

      171/15 v kat. úz. Veľké Dvorníky. 
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      Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlasovaciu  

     povinnosť Olivera Vontszemű a Oľgi Vontszeműovej bytom Veľké Dvorníky, Jasná ul.  

     č. 266/31 ohľadne oplotenie parc. č. 171/15 v kat. úz. Veľké Dvorníky? 

 

 

                         Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlasovaciu povinnosť Olivera   

    Vontszemű a Oľgi Vontszeműovej bytom Veľké Dvorníky, Jasná ul. č. 266/31 ohľadne   

    oplotenie parc. č. 171/15 v kat. úz. Veľké Dvorníky 

 

 

6. Diskusia 

 

Pán Ing. J. Stemmer – Predniesol svoj návrh ohľadne križovatky Hlavná ulica smer 

Dunajská Streda a Športová ulica. Podľa jeho názoru je táto križovatka veľmi 

nebezpečná pri odbočovaní kamiónov smerom zo Športovej ulice do Dunajskej Stredy 

a opačne. 

Navrhuje, aby kamiónová doprava nemohla odbočiť týmito smermi. 

 

Druhý jeho návrh sa týka Cyklotrasy smerom do Dunajskej Stredy na katastri obce 

Veľké Dvorníky na ktorú obec spolu s Mikregionom  podala projekt na výstavbu a  

realizáciu tejto trasy. Keby sa tento projekt nerealizoval, pán poslanec navrhuje, aby 

sme túto časť cyklotrasy vybudovali z vlastných zdrojov. 

 

7. Záver 

 

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

            zasadnutie ukončil. 

 

 

D.a.h. 

 

 

 

 

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

       Števan Volner 

   overovateľ zápisnice     PhDr. Ján Ürögi  

  starosta obce 

 

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

      Edita Ürögiová 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka     


