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      2/2017 - Pl

Zápisnica

z 2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 09. marca 2017
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

Zápisnica

Napísaná  dňa  09.  marca  2017  z  2.  plenárneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 09. marca 2017 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch. 

Prítomní : 
PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce   

                        Štefan Volner   zást. starostu
                        Mgr. Erika Csibrey  poslanec
                        Mgr.Pavel Domonkos                               „

 Ing. Eugen Stemmer                                  „   
                        Edita Ürögiová  „

Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór

Neprítomní :  Mgr.Attila Paraszti    
                       Karol Vígh           
                       Jozef Vágó

Ing. Jozef Stemmer   
 

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.Štemmer Eugen 2. Mgr. Erika Csibrey

 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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Predloženie programu rokovania

Pán starosta predložil program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2017
5. Schválenie 5% -né spolufinancovanie projektu „Zateplenie a výmena strešnej 

krytiny“ -kostol
6. Schválenie realizácie projektu „ Cyklotrasy bez hraníc Veľké Dvorníky – Dunajský 

Klátov“
7. Schválenie prenájmu verejného priestranstva na uloženie zbernej nádoby na zber 

šatstva a textilu
8. Prejednanie žiadostí a aktuálnych vecí
9. Diskusia
10. Záver

Pán PhDr. Ürögi   konštatoval, že na plenárnom zasadnutí sa nezúčastňuje z počtu 
poslancov 2/3, preto navrhuje, aby z programu plenárneho zasadnutia bol vynechaný bod 
7.
 Hlasovanie :

 Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

     Modifikovaný program rokovania bol jednohlasne schválený.

4.  Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2017

Pán PhDr. Ürögi  - Poprosil pána hlavného kontrolóra, aby predniesol stanovisko k návrhu 
rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2018-2019 a návrhu rozpočtu na rok 2017

Pán Ing.Pongrácz – hlavný kontrolór – Predniesol správu k návrhu rozpočtu na rok 2017 
a 2018-2019. /Návrh k rozpočtu na rok 2017 a na 2018-2019 je v prílohe/

Pán PhDr.Ürögi – Poďakoval za správu hlavnému kontrolórovi 

Pán PhDr. Ürögi -  Dávam hlasovať,  kto je za, aby rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 
2017 bol schválený?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2017.

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zastupiteľstvo bralo na vedomie správu hlavného 
kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019.

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za ,aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie 
návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2018-2019?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na 
roky 2018-2019.

Pán PhDr. Ürögi – Na návrh pána hlavného kontrolóra dávam hlasovať, kto je za, aby obec na
základe zákona 583/2004 Z.z. v rokoch 2017 a 2018 neuplatňovala programový rozpočet?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že na základe zákona 583/2004 Z. z. v rokoch 
2017 a 2018 obec neuplatňovala programový rozpočet.

5. Schválenie 5% -né spolufinancovanie projektu „Zateplenie a     výmena strešnej 
krytiny“ –kostol

Pán PhDr. Ürögi – Máme vypracovaný projekt na zateplenie a na výmenu strešnej krytiny na 
kostole. Projekt treba odovzdať do 15. marca 2017. Celkové náklady sú 71 310,07 €. Z toho 
z vlastných finančných prostriedkov má platiť obec 5 % t.j. 3 566,07 €.

Dávam hlasovať, kto je za ,aby z vlastných finančných prostriedkov obec platila 5% t.j. 
3 566,07 Eur z celkových nákladov projektu 71 310,07 Eur ako spolufinancovanie na projekt 
„Zateplenie a výmena strešnej krytiny „ – kostol?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo z vlastných finančných zdrojov 5 % t.j. 3 566,07 
Eur z celkových nákladov projektu 71 310,07 Eur na projekt „Zateplenie a výmena strešnej 
krytiny“-kostol.

6. Schválenie realizácie projektu „ Cyklotrasy bez hraníc Veľké Dvorníky – Dunajský 
    Klátov

Pán PhDr. Ürögi – Máme hotový projekt na cyklotrasu Veľké Dvorníky  - Dunajský Klátov 
a na riešenie cyklokoridoru na MK Hviezdnej ulici. Celková výška rozpočtu je 515 069,26 €. 
Obec z celkových finančných nákladov má platiť spolufinancovanie  5 % t.j. 25 753,46 Eur. 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo
- Predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie projektu „Cyklotrasy bez hraníc – Štúdie 

plány Mikroregion Klátovské rameno objekt 208-03 cesta Veľké Dvorníky – Dunajský
Klátov úsek 1-2 a objekt 208-07 Riešenie Cyklokoridoru na MK Hviezdna ulica“ 
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realizované v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 zo dňa 21.12.2016, ktorého 
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 25 753,46 € 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo :

- Predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie projektu „Cyklotrasy bez hraníc – Štúdie 
plány Mikroregion Klátovské rameno objekt 208-03 cesta Veľké Dvorníky – Dunajský
Klátov úsek 1-2 a objekt 208-07 Riešenie Cyklokoridoru na MK Hviezdna ulica“ 
realizované v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 zo dňa 21.12.2016, ktorého 
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 25 753,46 € 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

7.  Prejednanie žiadostí a aktuálnych vecí

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Swan, a.s., Borská 6, Bratislava podal dve žiadostí.
Žiada o poskytnutie priestoru 1m2 na území materskej školy, Hlavná 101/28, Veľké Dvorníky 
na umiestnenie telekomunikačnej ústredne, ktorá by bola určená pre nepretržité poskytovanie 
služieb káblovej TV, internetu a telefonovanie pre obyvateľov obce.
Druhá žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové 
povolenie. Jedná sa o bodové rozkopávky v rozmeroch cca 0,5 m2. Jednotlivé body budú ešte 
deň vykopania zakopané. Navrhujem, aby schválenie žiadostí bolo odložené, lebo nie je 
vyjasnené vlastníctvo káblovej TV.

Dávam hlasovať, kto je za, aby schválenie 2 žiadostí Swan, a.s., Bratislava boli odložené, 
pokiaľ nebude vyjasnené vlastníctvo káblovej TV?

                 Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odloženie 2 žiadostí Swan, a.s. Bratislava, pokiaľ
nebude vyjasnené vlastníctvo káblovej TV.

Pán PhDr. Ürögi – V decembri minulého roka obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie 
Územného plánu obce Veľké Dvorníky.  Terajší spracovávateľ na základe dohody zo dňa 
28.02.2017 ukončil svoju prácu.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ukončenie zmluvy 
s doterajším  spracovávateľom Územného plánu obce Veľké Dvorníky na základe dohody zo 
dňa 28.02.2017?
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               Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ukončenie zmluvy s doterajším  
spracovávateľom Územného plánu obce Veľké Dvorníky na základe dohody zo dňa 
28.02.2017.

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce Veľké 
Dvorníky na zabezpečenie Verejného obstarávateľa  na  spracovateľa Územného plánu obce 
Veľké Dvorníky?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne poverilo starostu obce Veľké Dvorníky na zabezpečenie 
Verejného obstarávateľa na spracovateľa Územného plánu obce Veľké Dvorníky.

Už sme začali vypracovanie územného plánu. Keď chceme, aby parcely v kat. úz. Veľké 
Dvorníky  č. 171/2 a 171/320 v územnom pláne boli určené ako parcely na výstavbu, musí to 
schváliť  obecné zastupiteľstvo.

Dávam hlasovať, kto je za, aby v kat. úz. Veľké Dvorníky parc.č. 171/2 a parc. č. 171/320 
v územnom pláne boli určené ako parcely na výstavu?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby v kat. úz. Veľké Dvorníky parc.č. 171/2 
a parc.č. 171/320 boli určené ako parcely na výstavbu.

Dostali sme ponuku na nákup 9 miestneho  auta za 3 000,00 €. Kúpnu cenu môžeme uhradiť 
v troch splátkach.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obec Veľké Dvorníky kúpila 9 miestne  auto za 3 000,00 € 
a kúpnu cenu uhradila v troch splátkach predávajúcemu?

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo nákup 9 miestneho auta za 3 000,00 € a kúpnu 
cenu uhradiť v troch splátkach predávajúcemu.

Určite viete o tom, že vo Veľkých Dvorníkoch boli vyrezané stromy na čo vydala obec 
povolenia. Keď obec na vlastných pozemkoch chce vyrezať stromy tiež potrebuje na to 
povolenie. Povolenie pre nás vydáva Obec Ohrady, nakoľko Okresný úrad ŽP, Dunajská 
Streda určil Obec Ohrady. Kvôli tomu som Vám to vysvetlil, lebo navrhujem vyrezať gaštan 
obyčajný na parc.č. 77/5 v kat. úz. Veľké Dvorníky vedľa budovy obecného úradu. Strom je 
napadnutý chorobou z tohto dôvodu pri väčších vetroch ohrozuje majetok obce ako aj objekty
občanov obce susediacich s pozemkom, kde rastie uvedený strom. Nakoľko uvedená drevina 
je v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, ako aj budovy Obecného úradu Veľké 
Dvorníky, je potrebné urobiť opatrenia na zamedzenie vzniku väčších škôd.
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Dávam hlasovať, kto je za, aby bol vyrezaný 1 ks gaštan obyčajný na parc.č. 77/5 v kat. úz. 
Veľké Dvorníky vedľa budovy obecného úradu. Strom je napadnutý chorobou z tohto dôvodu 
pri väčších vetroch ohrozuje majetok obce ako aj občanov obce susediacich s pozemkom, kde 
rastie uvedený strom. Nakoľko uvedená drevina je v bezprostrednej blízkosti rodinného 
domu, ako aj budovy Obecného úradu Veľké Dvorníky, je potrebné urobiť opatrenia na 
zamedzenie vzniku väčších škôd.
  

Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  výrub 1 ks dreviny gaštan na parc.č. 77/5 v kat. 
úz. Veľké Dvorníky vedľa budovy obecného úradu. Z dôvodu,  že strom je napadnutý 
chorobou a pri väčších vetroch ohrozuje majetok obce ako aj majetok občanov obce 
susediacich s pozemkom, kde rastie uvedený strom. Nakoľko uvedená drevina je 
v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, ako aj budovy Obecného úradu Veľké Dvorníky, 
je potrebné urobiť opatrenia na zamedzenie vzniku väčších škôd.

Hlavné informácie :
- Na miestnom cintoríne sme položili nové vedenie vodovodu
- Na futbalovom ihrisku bolo nutné  opraviť čerpadlo a aj elektrické vedenie
- Podporili sme starších občanov drevom z orezaných stromov
- Miestna rybárska organizácia urobila veľké jarné upratovanie okolo jazera
- V sobotu bol rodičovský ples. Ďakujeme za obetavú prácu rodičovskému zväzu ako aj 

učiteľkám a zamestnancom materskej školy. Ďakujeme aj sponzorom. Ako súkromná 
osoba  som tiež  finančne podporil materskú školu

- 11. marca bude kladenie vencov na hroboch tých vojakov, ktorí bojovali v rokoch 
1848-1849 za slobodu ako aj pri pomníku padlých vojakov počas I. a II. svetovej 
vojny. Srdečne Vás pozývam na kladenie vencov 11. marca v sobotu o 15.00 hod. 
v miestnom cintoríne a aj na slávnostnú oslavu pre  dôchodcov tiež 11. marca o 16.00 
hod. v budove obecného úradu

8. Diskúsia

Pán Mgr. Domonkos – Pri jazere na vedľajšej miestnosti chýbajú  dvere.

Pán PhDr. Ürögi – Vieme o tom. Plánujeme opravu  a tiež chceme namontovať mreže.

Ing. E. Stemmer – Aj s javiskom treba niečo spraviť. Je veľmi  v zlom stave.

Pán PhDr. Ürögi – Bolo by potrebné to predať alebo odmontovať, o čom, by malo budúcnosti 
rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. 

Pán PhDr. Ürögi – Plánujem zasadnutie obecného zastupiteľstva na 29. mája o 18.00 hod.

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 29. mája 2017 o 18.00 hod.?

          Za : 5                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zasadnutie na 29. mája 2017 o 18.00 hod.
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Pán PhDr. Ürögi – Keď bude potrebné zvolám zasadnutie  obecného  zastupiteľstva. O tom 
Vás budeme informovať telefonicky a aj písomnú pozvánku dostanete. 

8. Záver

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

D.a.h.

..............................................                                            ..............................................
  Ing.Eugen Stemmer
   overovateľ zápisnice    PhDr. Ján Ürögi 

starosta obce
............................................
     Mgr.Erika Csibrey
     overovateľ zápisnice

........................................
      Mária Ághová
      zapisovateľka     
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