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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 21. novembra 2016 z  9. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2016 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce     

                        Štefan Volner                                   zást. starostu 

                        Mgr.Attila Paraszti                          poslanec 

  Ing. Eugen Stemmer   

                        Ing. Jozef Stemmer                                  „     

                        Edita Ürögiová  „  

 Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór 

 

Neprítomní :  Karol Vígh            

                       Jozef Vágó  

 Mgr.Pavel Domonkos - ospr. 

 Mgr. Erika Csibrey  - ospr.  

  

1. Zahájenie 

 

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

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

zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné. Pán starosta  konštatoval, že na rokovaní sa 

nezúčastňuje 2/3 poslancov, obecné zastupiteľstvo nemôže schváliť Všeobecné záväzné 

nariadenia, lebo zo zákona vyplýva, že musí byť z celkového počtu poslancov t.j. 9, 2/3 

poslancov prítomní. V našom prípade má byť prítomných  6 poslancov.  

. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Ing. Stemmer Eugen                               2. Ing. Stemmer Jozef 

 

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 

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 Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky o podmienkach 

nájmu obecných bytov 

5. Schválenie modifikáciu rozpočtu na rok 2016 

6. Schválenie z finančných prostriedkov zvýšenie  na spolufinancovanie oprávnených 

nákladov projektu  „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom“  vo výške 

77,86 €   

7. Schválenie návrhu Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky o dani 

z nehnuteľností  

8. Správa inventarizačnej komisie 

9. Schválenie vyraďovania  drobného hmotného majetku 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi – konštatoval, že nie je prítomných  2/3  väčšina z poslancov 

obecného zastupiteľstva, preto program treba modifikovať.  Z programu treba 

vynechať  bod 4 a bod 7. 

 

Pán PhDr. Ürögi -  Dávam hlasovať, kto je za, aby  z programu dnešného zasadnutia 

bol vynechaný bod 4 a bod 7. 

 

             Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

             Modifikovaný program rokovania obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo. 

 

 

 

 

4. Schválenie modifikáciu rozpočtu na rok 2016 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poprosil pána Ing. Pongrácza, hlavného kontroĺóra, aby podal 

správu o modifikácii rozpočtu na rok 2016. Modifikovaný rozpočet je v prílohe. 

 

Pán Ing. Pongrácz – Podrobne informoval obecné zastupiteľstvo o modifikácii 

rozpočtu na rok 2016. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem  za správu. K modifikácii rozpočtu máte nejaké otázky, 

alebo pripomienky? 

Ak nie, dávam hlasovať, kto je za , aby obecné zastupiteľstvo schválilo modifikovaný 

rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2016? 
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                 Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo modifikovaný rozpočet obce Veľké 

Dvorníky na rok 2016. 

 

 

 

 

5. Schválenie z finančných prostriedkov zvýšenie  na spolufinancovanie 

oprávnených nákladov projektu  „Sanácia skládky s nezákonne uloženým 

odpadom“  vo výške 77,86 €   

 

 

Pán PhDr.Ürögi – Predniesol, že 10. októbra obecné zastupiteľstvo schválilo, že 

z vlastných finančných prostriedkov zabezpečí 3.541,11 € na projekt „Sanácia skládky 

s nezákonne uloženým odpadom obec Veľké Dvorníky“. Túto sumu ešte treba zvýšiť 

o 77,89 € z vlastných finančných nákladov. 

 

      Dávam hlasovať, kto je za, aby spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu   

     „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Veľké Dvorníky“  bol zvýšený   

      z vlastných finančných prostriedkov o 77,86 € ?  

 

                    Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo z vlastných finančných prostriedkov 

zvýšenie o 77,86 € na spolufinancovanie projektu „Sanácia skládky s nezákonne 

uloženým odpadom obec Veľké Dvorníky“. 

 

 

 

6. Správa inventarizačnej komisie 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na septembrovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo 

zloženie inventarizačnej komisie : 

Zloženie : Ing. Jozef Stemmer 

                 Mgr. Attila Paraszti 

                 Mgr. Pavel Domonkos 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poprosím pána Ing. Jozefa Stemmera, aby predniesol správu 

o inventarizácii majetku obce Veľké Dvorníky. 

 

Pán Ing. Jozef  -  Predniesol správu o majetku obce Veľké Dvorníky. Konštatoval, že 

dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obce Veľké Dvorníky  je 5 188 791,83 €. 

Správa inventarizačnej komisie je v prílohe. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby správa inventarizačnej komisie bola 

schválená? 
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                    Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo správu inventarizačnej komisie 

o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku obce Veľké Dvorníky. 

 

7. Schválenie vyradenia  drobného hmotného majetku 

 

Pán Ing. Jozef Stemmer – Predniesol návrh na vyradenie. Správa je v prílohe. 

Inventarizačná komisia navrhuje vyradenie drobného hmotného majetku v celkovej 

obstarávacej cene 6 733,05 € z dôvodu nefunkčnosti a poškodenia. Návrh na 

vyradenie je v prílohe. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem za správu a prácu inventarizačnej komisie. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyradenie 

drobného hmotného majetku vo výške 6 733,05 €? 

   

                    Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyradenie drobného hmotného majetku  

celkovej výške 6 733,05 €.  

 

 

8. Dikúsia 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo : 

- V auguste  na obecnom úrade bola kontrola. Kontrolovali nájomné zmluvy na 

obecné byty. Za hlavnú úlohu bolo dané, aby sme dali do poriadku kaucie. To 

znamená, že obec musí vrátiť 6 mesačný nájom, nakoľko nájomcovia zaplatili 12 

mesačný nájom ako kaucie,. To je v rozpore s terajším zákonom. Musíme brať do  

úvahy všetky možnosti,  ako vyriešime tento problém. Vieme, že obec nemá toľko 

finančných prostriedkov, lebo predošlé vedenie  finančné prostriedky získané od 

nájomníkov neudržiavala podľa zákona t.j. tieto prostriedky neevidovala na 

zvláštnom účte. Z tohto dôvodu bolo podané aj trestné oznámenie na polícii. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby sa našlo nejaké riešenie  po pohovore 

s právničkou obce, aby ona navrhla nejaké riešenie ohľadne situácie s kauciami 

- v októbri bol usporiadaný zber papiera na podporu MŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí 

takto podporili MŠ 

- deti z materskej školy so svojimi  kresbami  sa zúčastnili  súťaže vo výtvarnom 

umení. Lara Driscol a Kristian Varga boli úspešní.  Gratulujeme malým talentom 

- 28. októbra spolu  s MŠ bol usporiadaný „ Tökfesztivál“ . Okrem detí a ich 

rodičov sa zúčastnili aj obyvatelia  obce Veľké Dvorníky 

- skončila výstavba „ Poľnej cesty“, ktorá sa bude kolaudovať 

- na 1. novembra sa skončilo veľké upratovanie v cintoríne. Začali sa práce 

s prípravou na betónovanie  chodníka, keď počasie dovolí ešte v tomto roku 

budeme pokračovať 

- uskutočnila sa výsadba stromov pri ceste Búšlak a Poľná cesta 
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- Miestna organizácia Slovenského červeného kríža obdarovala 3 sociálne odkázané 

rodiny s potravinovými balíčkami 

- Tento týždeň, piatok od 15.30 hod. v budove obecného úradu bude prednáška 

miestneho obvodného lekára MUDr. Gergelya Szigetiho 

- od 16.30 hod. bude prednáška „Védd meg önmagad“, ktorú bude prezentovať 

Tibor Sklut 

- od 15.00 hod.  v budove obecného úradu Miestna organizácia Slovenského  

červeného kríža usporiada burzu  a dňa 27 .novembra, v nedeľu usporiadajú 

dobrovoľné darovanie krvi tiež v budove obecného úradu. Prosím tých, ktorým 

zdravotný stav umožňuje,  aby sa zúčastnili na dobrovoľnom darovaní krvi, a  

takto pomohli  odkázaným chorým 

- 4. decembra od 14.30 hod., tiež v nedeľu bude oslava „Mikuláš“ pred obecným 

úradom a od 17.00 hod. vianočná oslava  pre dôchodcov 

Srdečne Vás pozývam na tieto oslavy. 

 

Z programu bol vynechaný bod 4. a 7. Tento týždeň obecné zastupiteľstvo ešte  

zasadne kvôli schváleniu VZN obce Veľké Dvorníky o dani z nehnuteľností 

a VZN obce Veľké Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov.  

 

Zasadnutie plánujem na 25. novembra 2016, piatok o 17.00 hod. Pozvánku na 

zasadnutie Vám pošleme hneď zajtra.  

 

 

9. Záver 

 

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

               zastupiteľstvu a  plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 

 

D.a.h. 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Eugen Stemmer 

   overovateľ zápisnice      PhDr. Ján Ürögi  

  starosta obce 

 

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

     Ing. Jozef Stemmer 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      
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