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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 27. septembra 2021 z  5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 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.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomní :   Ing. Ivan Ürögi – ospr.  

 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. Károly Makki                                                  2. Rozália Bazsóová 

 

 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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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie podpis Memoranda o spoluprácu na príprave Integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja “ Dunajská Streda“  

5. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké 

Dvorníky na roky 2021-2027 

6. Aktuálne veci 

7. Diskusia  

8. Záver 

 

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

Hlasovanie : 

                     Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4.  Schválenie podpis Memoranda o spoluprácu na príprave Integrovanej územnej  

  stratégie udržateľného mestského rozvoja “ Dunajská Streda“  

 

Pán PhDr. Ürögi  - Hlavným cieľom memoranda je vytvoriť integrované územné stratégie.  

To znamená, že budeme mať viac možnosti  zúčastňovať sa na konkurzoch a tak získať 

finančné podpory na výstavbu cyklotrás,  na infraštruktúru , dopravu a životné prostredie, k 

tomu je potrebné aby aj naša obec podpísala „Memorandum o spoluprácu na príprave 

Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja “ Dunajská Streda“ . 

 

Dávam hlasovať, kto je za , aby obce Veľké Dvorníky podpísala “Memorandum o  

spoluprácu  na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja 

Dunajská  Streda“ ? 

 

        Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpis  Memoranda o  spoluprácu  

       na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja “ Dunajská  

       Streda“ . 

 

5.  Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké  

    Dvorníky na roky 2021-2027 

 
Pán PhDr. Ürögi – Spolu s pozvánkou Vám bol doručený  vypracovaný Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky za roky 2021-2027. 

Vypravovanie programu obecné zastupiteľstvo schválilo 9.decembra 2020. Tento program 

usmerňuje hospodársky sociálny a kultúrny rozvoj obce.  
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Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo chválilo  „Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky za roky 2021-2027“? 

 
             Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky za roky 2021-2027“. 
 

6. Aktuálne veci 

 
Pán PhDr. Ürögi – Starostka  obce Veľké Blahovo nás požiadal o zapožičanie plynového 

kotla, ktorý máme odstavený z kultúrneho domu, nakoľko ich  kotol v MŠ je pokazený. Majú 

podanú žiadosť o finančnú podporu na zateplenie a na rekonštrukciu ústredného kúrenia v 

MŠ.  Zatiaľ ich projekt nebol odsúhlasený.  V  behom budúceho roka by po vyhodnotení mali 

dostať finančnú podporu. budú dostať na to peniaze. Vieme, že sa blíži zima a čoskoro už 

treba kúriť. Starostka obce Veľké Blahovo prosí obecné zastupiteľstvo, aby schválilo 

zapožičanie plynového kotla na jeden rok.  

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatné zapožičanie 

plynového kotla ne jeden rok pre obec Veľké Blahovo?: 

 

              Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatné zapožičanie  plynového kotla na jeden 

rok pre obec Veľké Blahovo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Od roku 2015 máme v dispozícii traktor od Agrotrade Dunajská Streda. 

Faktúra č. 20151501 vo výške 12 966,00 € ešte nie je uhradená Identifikačné číslo traktora je 

HHJM-204E-4WD  č. VIM AE2B0600002DC. Traktor sa stane majetkom obce po uhradení 

danej faktúry  č. 20151501. 

  

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo úhradu fakt. č. 20151501 

s mesačnou splátkou? 

  

              Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úhradu fakt. č. 20151501 s tým, že sa bude 

uhrádzať mesačne. 

 

Pán PhDr. Ürögi 

- Dvanásteho septembra bola usporiadaná oslava na Alžbetínskom námestí , pri 

príležitosti „Obecné hody“. Okrem hudobnej zábavy pre obyvateľov obce bolo 

zabezpečené aj občerstvenie zadarmo.  Počet návštevníkov na oslave bolo 516 osôb 

obyvateľov obce. 

- Prebieha vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice z vlastných 

finančných prostriedkov. 
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- Mali sme kontrolu z Ministerstva dopravy SR na cyklotrasu Veľké Dvorníky – 

Dunajská Streda. Kontrola nezistila žiadne väčšie nedostatky 

- Vďaka úspešného projektu bola zapojená WIFI sieť na Ažbetínskom  námestí na 

futbalovom ihrisku a v 100 m vzdialenosti pri jazere  

  

 

7. Diskusia  

 

Pán PhDr. Domonkos  - V akom stave  je  projekt komunitného centra?  

Pán PhDr. Ürögi – Prebieha  ešte kontrola verejného obstarávania. Tak isto aj pri projekte 

prístavby  MŠ. 

 

8. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

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

            Károly Makki                                                                PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Rozália Bazsóová 

    overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


