Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

2/2016 - Pl

Zápisnica

z 2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 04. apríla 2016
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 04. apríla 2016 z 2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 04. apríla 2016 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr. Erika Csibrey
Bc.Pavel Domonkos
Ing.Eugen Stemmer
Ing.Jozef Stemmer
Edita Ürögiová
Neprítomní : Karol Vígh
Jozef Vágó
Bc.Attila Paraszti

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
„

- ospr.

1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje šesť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Štefan Volner
2. Mgr.Erika Csibrey
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.
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3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2016 – 2017 a 2018
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
Prejednanie žiadosti a informácia o aktuálnych záležitostiach obce
Diskusia
Záver

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky
Hlasovanie:
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
Pán PhDr. Ürögi - Predtým, ako by sme pokračovali v zasadnutí obecného zastupiteľstva
podľa schváleného programu, navrhujem aby obecné zastupiteľstvo schválilo, že video
záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva môže nahrávať len obcou objednaný
kameraman.
Dávam hlasovať, kto je za, aby záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva nahrával len
kameraman objednaný obcou?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu.
4. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2016-2017 a 2018
Pán PhDr. Ürögi – Každý z Vás spolu s pozvánkou dostal návrh rozpočtu obce Veľké
Dvorníky na roky 2016-2017-2018. /Návrh rozpočtu je v prílohe/
Poprosím pána hlavného kontrolóra o stanovisko k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na
roky 2017-2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016.
Pán Ing. Pongrácz – hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Veľké Dvorníky na roky 2017-2018 a návrh rozpočtu na rok 2016. /Stanovisko hlavného
kontrolóra je v prílohe/
Pán Ing. Pongrácz – Navrhujem schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a navrhujem, aby
obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie rozpočet na roky 2017-2018.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby bol schválený rozpočet obce Veľké
Dvorníky na rok 2016?
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Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2016.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie
rozpočet obce na roky 2017-2018?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie rozpočet obce Veľké Dvorníky na roky
2017 - 2018.
Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že od 1. januára 2016 sú zmeny v plate
starostu obce. Obecné zastupiteľstvo základný plat starostu neschvaľuje a plat starostu nemusí
byť uvedený v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo plat
starostu môže zvýšiť až o 70 %. Od účinnosti novelizácie postačuje, že obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zvýšenie platu starostu určením konkrétneho percenta, maximálne je o 70 %.
V uznesení obecného zastupiteľstva o určení výšky platu musí byť okrem funkcie uvedené aj
konkrétne meno a priezvisko. V roku 2015 bolo schválené zvýšenie o 70 %.
Pán Volner – Naďalej trváš na tom, že zo svojho platu budeš podporovať sociálne
odkázaných obyvateľov aj organizácie?
Pán PhDr. Ürögi – Áno, tak isto, ako som podporoval v roku 2015.
Pán Volner - Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu starostu pána
PhDr. Jána Ürögiho vo výške 70%.
Pán PhDr.Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby na základe návrhu Štefana Volnera môj
plat bol zvýšený o 70 %?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zvýšenie platu starostu PhDr. Jána Ürögiho
o 70 %.
5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
Pán Ing. Eugen Stemmer - Komisia konštatovala, že majetkové priznanie starostu PhDr. Jána
Ürögiho za rok 2015 bolo podané včas v zmysle platných zákonov a priznanie bolo
v poriadku.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby správu komisie obecné zastupiteľstvo bralo
na vedomie?
Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa :

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu komisie.
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6. Prejednanie žiadosti a informácia aktuálnych záležitostí obce

Pán PhDr. Ürögi – Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, žiada o súhlas
obecného zastupiteľstva na umiestnenie podperného bodu VN v katastrálnom území Veľké
Dvorníky na parc. č. 171/150 s tým, že bude vybavené vecné bremeno v prospech ZSDIS,
a.s. Bratislava.
Dávam hlasovať, kto je za, aby ZSDIS, Bratislava mohla umiestniť podperný bod VN v kat.
úz. Veľké Dvorníky na parc. č. 171/150 a bude vybavené vecné bremeno v prospech ZSDIS,
a.s. Bratislava?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo umiestnenie podperného bodu VN v kat. úz,.
Veľké Dvorníky na parc.č. 171/150 a bude vybavené vecné bremeno v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Pán PhDr. Ürögi – Upozornili nás, že brána Obecného cintorína je cez noc často otvorená. Na
noc by sme chceli bránu zatvoriť. Kvôli tomu je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo
schválilo otváraciu dobu. Otváraciu dobu navrhujem nasledovne :
Letné obdobie : od 1. apríla – do 31. októbra
- od 06.00 hod. - do 19.00 hod.
Zimné obdobie: od 1. novembra – do 31. marca
- od 07.00 hod. - do 17.00 hod.
Poslanci jednohlasne podali návrh na letnú otváraciu dobu od 06.00 hod. do 21.00 hod.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby Obecný cintorín bol otvorený nasledovne :
Letné obdobie : od 1. apríla – do 31. októbra
Zimné obdobie: od 1. novembra – do 31. marca
Za : 6

Proti: 0

- od 06.00 hod. - do 21.00 hod.
- od 07.00 hod. - do 17.00 hod.
Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo otváraciu dobu Obecného cintorína nasledovne:
Letné obdobie : od 1. apríla – do 31. októbra
Zimné obdobie: od 1. novembra – do 31. marca

- od 06.00 hod. - do 21.00 hod.
- od 07.00 hod. - do 17.00 hod.

Pán PhDr. Ürögi – Zatváraním a otváraním cintorína chceme niekoho poveriť. Navrhujem
odmenu pre poverenú osobu vo výške 20,00 € mesačne.
Dávam hlasovať, kto je za, aby bola schválená odmena vo výške 20,00 € mesačne pre
poverenú osobu s otváraním a zatváraním cintorína?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odmenu vo výške 20,00 € mesačne pre poverenú
osobu s otváraním a zatváraním cintorína.
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Pán PhDr. Ürögi – Bude vypísaný projekt na výstavbu „Zberného dvora“ . To znamená, že
chceme vytvoriť dvor, kde bude pozbieraný separovaný odpad. Na vytvorenie zberného dvora
sme určili parc.č. 338/24 za štadiónom na futbalovom ihrisku.
Poslanci boli toho názoru, že výstavba zberného dvora umožňuje obyvateľom ukladanie
stavebného odpadu, zeleného odpadu, konáre atď.
Pán PhDr. Ürögi –Dávam hlasovať, kto je za, aby bola schválená výstavba „Zberného dvora“
na parc. č. 338/24 v kat. úz. Veľké Dvorníky?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výstavbu „Zberného dvora“ v kat. úz. Veľké
Dvorníky na parc. č. 338/24.
Pán PhDr. Ürögi – Aj na výstavbu „Multifunkčného centra obce, III. etapa – výstavby –
Komunitné centrum“ tiež bude vypísaný projekt. Komunitné centrum plánujeme za obecným
úradom na parc.č. 75/3. Bude vybudovaná spoločenská miestnosť, kancelárie, sociálne
miestnosti. V centrume, by sa dalo usporiadať spoločenské posedenie, a v kancelárií by
vybavovali úradné veci pre menšiny a pre ostatné osoby, ktorí potrebujú pomoc pri
vybavovaní úradných vecí.
Pán PhDr. Ürögi - Má k tomu niekto nejaké pripomienky?
Keď nie sú žiadne pripomienky, dávam hlasovať, kto je za, aby bola schválená výstavba
„Multifunkčného centra obce, III. Etapa – výstavby – Komunitné centrum“ na parc. č. 75/3
v kat. úz. Veľké Dvorníky?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výstavbu „Multifunkčného centra obce, III.
Etapa – výstavby – Komunitné centrum“ na parc. č. 75/3 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že športová organizácia potrebuje finančnú podporu na svoju
činnosť, lebo z vlastných finančných prostriedkov nevedia vykonávať svoju činnosť.
V rozpočte je pre organizáciu rezervovaná suma vo výške 4000,00 €. Navrhujem mesačnú
podporu na ich činnosť vo výške 300,00 €.
Pán Volner – Ja nepodporujem výšku finančnej podpory. Bol by som zvedavý na to, že podľa
akého rozpočtu pracovala organizácia v roku 2015, aké boli ich príjmy a výdavky. Akú
finančnú podporu dostali od sponzorov. Keď nič nevieme o ich finančnej situácie trvám na
tom, že 300,00 € finančnej podpory je veľa.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že sa stretnú s vedením športovej organizácie a vyjasnia
nezrovnalosti a po stretnutí rozhodnúť o výške finančnej podpory.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť od Richárda Hölgye, bytom Mad 221 a od László
Kovácsa, bytom Veľké Dvorníky o prenájme pressa, ktorý sa nachádza vedľa futbalového
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ihriska vo Veľkých Dvorníkoch. Nájomné by mohli platiť mesačne do 150,00 € spolu
s výdavkami za elektrinu a vodu.
Druhú žiadosť poslal Tibor Lőrincz, bytom Topoľníky. On tiež má záujem o prenájom pressa.
Podľa mňa 150,00 € spolu s elektrinou a vodou je veľmi málo. Môj návrh je 300,00 €
mesačne plus režijné výdavky. Prosím Vaše názory k žiadostiam.
Pán Volner – Podľa mňa je to veľa. Predtým platili 150,00 €.
Pán PhDr. Ürögi – Áno, ale dohoda bola taká, že nájom vo výške 150,00 € dáme pre činnosť
športovej organizácie a nájomca 150,00 € z vlastných nákladov poukáže tiež na podporu
športovej organizácie.
Poslanci obecného zastupiteľstva boli toho názoru, že 150,00€ nájomného mesačne je málo.
Pán PhDr. Ürögi – Navrhol, že oslovia druhého žiadateľa, akú výšku by bol ochotný platiť za
nájom.
Poslanci boli toho názoru, že sa teraz nerozhodnú o prenájme šport pressa, až po vypísaní
výberového konania.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že na februárovom zasadnutí komisia bytová a sociálna bola
poverená prešetriť žiadosť pána Zoltána Zollera, bytom Veľké Dvorníky, Jasná ul. č. 260 .
Pán Zoller žiadal prešetriť situáciu vzniknutú v nájomnom byte, nakoľko steny sú mokré
a plesnivé. Prosím Mgr. Eriku Csibrey, aby predniesla správu o prehliadke.
Pani Mgr.Csibrey - Komisia vykonala prehliadku, kde zistila, že steny sú naozaj mokré
a plesnivé. Navrhujeme, aby poverený odborník zistil, zapríčinilo túto situácia a dal návrh na
vyriešenie vzniknutých problémov.
Pán PhDr. Ürögi - Na návrh komisie dáme odborníkovi prešetriť problém a na základe jeho
návrhu rozhodneme.
Pán PhDr. Ürögi – Na februárom zasadnutí obecné zastupiteľstvo odložilo schválenie žiadosti
Roberta Kissa a manž. Ildikó, bytom Veľké Dvorníky, Agátová č. 534/39, ohľadne nákupu
z parc. č. 171/2 , ktorá je vedená ako orná pôda cca 50 m2 s tým, že sa komisia pôjde na
miestnu obhliadku a potom sa rozhodne o predaji. Po obhliadke nás pán Kiss osobne
informoval, že odstupuje od žiadosti a nemá záujem o kúpu.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Zväz maďarských hudobníkov FaRaBe, Veľké Dvorníky aj
v tomto roku usporiada kultúrny festival 11. ROCKFESZT vo Veľkých Dvorníkoch od
18.08.2016 do 21.08.2016 od 10.00 hod. do 02.30 hod.
Informácia o predchádzajúcom období :
- Počasie v januári a februári nám umožnilo upratovanie na miestnom cintoríne
a vedľa cesty Búšlak. Na cintoríne a vedľa cesty Búšlak vyrezali krovie zo
stromov, odrezali suché konáre a pozbierali odpad. Prosím obyvateľov obce, aby
nevyhadzovali pri ceste odpady a smeti. Dbajme o čistotu a poriadok v našej obci.
- Vo februári Združenie rodičov pri MŠ usporiadali I. rodičovský ples. Na plese sa
zúčastnilo cca 160 ľudí. Za obetavú prácu ďakujeme rodičom, učiteľkám
a všetkým, ktorí pomáhali pri usporiadaní. Ďakujeme sponzorom.
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1. marca bolo odovzdané Multifunkčné ihrisko. Z príležitosti odovzdania nás
navštívili z predošlej vlády Peter Pellegríni a Renáta Zmajkovičová.
5. marca boli voľby do Národnej rady Slovenska. Do zoznamu voličov bol
zapísaných 943 voličov z toho sa zúčastnilo 522 voličov. Odovzdané platné hlasy
boli 511.Vo Veľkých Dvorníkoch voliči hlasovali za 15 politických strán. Najväčší
počet hlasov 236 dostala strana MKP. Strana MOST – HÍD 157 hlasov a politická
strana SMER 61 hlasov. Z Veľkých Dvorníkoch kandidoval za politickú stranu
MKP Ernest Tóth, ktorý dostal 84 hlasov.
Miestna športová organizácia dňa 12. marca usporiadala dobročinný futbalový
turnaj na miestnom športovom ihrisku na pomoc Linde Jakócziovej. 15. marca
Základná organizácia slovenského červeného kríža usporiadala dobrovoľné
darovanie krvi na Hematologickom ústave v Dunajskej Strede. Darcovia krvi
týmto spôsobom vyjadrili svoju pomoc Linde Jakócziovej. Zúčastnilo sa 35
dobrovoľných darcov krvi. Chceme im poďakovať za ich dobrovoľný, humánny
čin.
15. marca sme kládli vence na hroboch tých vojakov, ktorí bojovali v rokoch
1848-1849 za slobodu. Kladenie vencov uskutočnili aj pri pomníku padlých
vojakov počas I. a II. svetovej vojny.
18. marca sme usporiadali slávnosť dôchodcov nad 62 rokov. Zagratulovali sme aj
ženám z príležitosti MDŽ. Sme popriali veľa ďalších rokov života najstaršiemu
obyvateľovi obce Alexandrovi Posztósovi, ktorý 17. marca oslavoval svoje 90.
narodeniny. Obdarovali sme dôchodcov nad 62 rokov s nákupnými poukážkami vo
výške 10,00 €. Ako súkromná osoba som obdaroval dôchodcov s nákupnými
poukážkami vo výške 10,00 €.
Obec spolu s Dobrovoľným hasičským zborom plánuje pred obecným úradom
umiestiť sochu Svätého Floriana. Už pripravujeme miesto, kde bude socha
umiestnená.
Miestny rybársky zväz na 23. apríla 2016 plánuje na jazere vo Veľkých
Dvorníkoch súťaž rybárov.

7. Diskúsia
Pán PhDr. Ürögi – Prosím má niekto pripomienky?
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Pán PhDr. Ürögi – Pred záverom dávam hlasovať, kto je za, aby plenárne zasadnutie bolo 27.
mája 2016 od 18.00 hod. v budove obecného úradu?
Pani Mgr. Csibrey – Navrhujem, aby zasadnutie 27. mája 2016 bolo od 18.30 hod.
Pán PhDr. Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za, aby podľa návrhu Mgr. Csibrey zasadnutie sa
začalo 27. mája 2016 od 18.30 hod?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.5.2016
o 18.30 hod.
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Pán PhDr. Ürögi – Keď bude nutné, obecné zastupiteľstvo bude zvolané.

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

D.a.h.

..............................................
Štefan Volner
overovateľ zápisnice

..............................................
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

............................................
Mgr.Erika Csibrey
overovateľ zápisnice

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

9

