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z 1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 

dňa 09. februára 2015 

 

 
 



 

 

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 09. februára 2015 z  1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 09. februára 2015 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce 

   Mgr. Erika Csibrey poslanec 

                        Bc.Pael Domonkos                                   „ 

  Imrich Posztós                                          „ 

  Ing.Eugen Stemmer                                  „    

                       Edita Ürögiová „  

                       Karol Vígh                                 „ 

                       Štefan Volner                                             „ 

 

Ďalej prítomní : Bc. Attila Paraszti 

      Vércse Tóth Piroska   

 

         

 

Rokovanie 

 

1. Zahájenie 

 

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

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

zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

       

      Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Bc. Pavel Domonkos                               2. Imrich Posztós   

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

 

Za : 7                               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 a takisto bol 

zverejnený v zákonom určenej lehote. 



 

 

3. Predloženie programu rokovania 

 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Predloženie programu rokovania 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

5. Správa starostu obce o činnosti orgánov samosprávy obce 

6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

7. Zásady odmeňovania predstaviteľov samosprávy obce 

8. Voľba odborných komisií, predsedov a zloženie 

9. Voľba hlavného kontrolóra 

10. Voľné návrhy 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

         Po predložení programu pán starosta navrhol modifikáciu k programu takto :  

po bodu 4 nasledoval bod 6 a po bodu 9 nasledoval bod 5 

        

Tento návrh bol schválený : 

 

          Za : 7                              Proti : 0                                 Zdržali sa : 0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

 

Starosta obce PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že na 2. zasadnutí kandidátka Mgr.  

PiroskaVércse Tóth nebola prítomná kvôli PN.  

 

 Starosta obce PhDr. Ján Ürögi prečítal zákonom č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Pani Mgr. Vércse Tóth Pirska slovom sľubujem ako i svojím podpisom sľub potvrdil. 

 

P. Zuzana Sidóová, predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie 

novozvolenej poslankyne OZ obce Veľké Dvorníky. 

 Pán starosta predniesol žiadosť vzdanie sa poslaneckého mandátu Alžbety Földesovej, 

bytom Veľké Dvorníky 209/27 zo dňa 13.1.2015, že z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu 

ako aj z rodinných dôvodov nemôže splniť poslanecké úlohy. Na 1. zasadnutí OZ v roku 2015 

je prítomný Bc. Attila Paraszti ako 3. náhradník a môže zložiť sľub poslanca.  

 

 Starosta obce PhDr. Ján Ürögi znova prečítal zákonom č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 



 Sľub poslanca do OZ pán Bc. Attila Paraszti slovom sľubujem ako i svojím podpisom 

sľub potvrdil. 

 

 Pán starosta PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je v plnom počte, 

že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov. 

 

 

   5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

 

 Pán starosta PhDr. Ján Ürögi predniesol Návrh  Rokovacieho poriadku obecného  

zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

obce Veľké Dvorníky je v prílohe zápisnice. 

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby Návrh Rokovacieho poriadku 

obecného zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky bol schválený? 

 

 Za : 9                                          Proti : 0                                     Zdržali sa : 0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

   

6.  Zásady odmeňovania predstaviteľov samosprávy obce 

 

Pán starosta PhDr. Ján Ürögi predniesol Návrh Zásady odmeňovania poslancov OZ, 

 predsedov a členov komisií OZ a osôb vykonávajúcich občianske obrady obce Veľké   

 Dvorníky na volebné obdobie 2014-2018. Návrh  Zásady odmeňovania poslancov OZ, 

 predsedov a členov komisií OZ a osôb vykonávajúcich občianske obrady obce Veľké   

 Dvorníky na volebné obdobie 2014-2018 je v prílohe zápisnice.  

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby Návrh Zásady odmeňovania  

poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ a osôb vykonávajúcich občianske obrady obce 

Veľké  Dvorníky na volebné obdobie 2014-2018 bol schválený? 

 

  Za : 9                                      Proti : 0                                        Zdržali sa: 0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

  Pán Ing. Stemmer  podal čestné vyhlásenie o vzdaní sa odmeny poslanca obecného  

zastupiteľstva. Čestné vyhlásenie je v prílohe zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie čestné prehlásenie Ing. Stemmera. 

 

7. Voľba odborných komisií, predsedov a zloženie 

 

 Pán starosta PHDr. Ján Ürögi informoval OZ, že na pracovnej porade sa rozhodli, že 

vytvoria 3 komisie. 

- Kultúrno – športovú 

- Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

- Sociálnu a bytovú komisiu 

 



 Pani Mgr. Erika Csibrey  - Na poslednom zasadnutí sme sa rozhodli, že nebudeme 

mať komisie. Chceme spolu pracovať a vybavovať všetky veci spolu. 

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi -  Dobre, ale zo zákona vyplýva, že treba vytvoriť komisiu pre 

ochranu verejného záujmu na volebné obdobie 2014-2018. Komisiu tvoria traja poslanci 

obecného zastupiteľstva. Komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.   

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi  - Dávam hlasovať, kto je za, aby bola vytvorená komisia pre 

ochranu verejného záujmu? 

 

             Za : 9                                         Proti : 0                                    Zdržali sa : 0 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi  - Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu navrhujem 

Ing. Eugena Stemmera, za člena komisie pre ochranu verejného záujmu Štefana Volnera 

a Attilu Paraszti Bc. 

 

 Pán PhDr. Ján Ürögi  - Dávam hlasovať, kto je za, aby komisia pre ochranu verejného 

záujmu na volebné obdobie 2014-2018 pracovalo v takom zložení ako som spomínal? 

 

           Za : 9                                         Proti : 0 Zdržali sa : 0 

    

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

          Pán PhDr. Ján Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby boli vytvorené ďalšie dve 

komisie? 

 

          Za : 6                                          Proti : 0                                   Zdržali sa : 3 

 

          Pán PhDr. Ján Ürögi – Nadpolovičná t.j. 6 hlasov bolo za, aby boli vytvorené ďalšie 

dve komisie. 

 

Návrh bol schválený. 

 

           Pán PhDr. Ján Ürögi  - Úlohy kultúrno – športovej komisie nasledovné: komisia má 

minimálne troch a maximálne päť členov. Predsedom komisie musí byť poslanec obecného 

zastupiteľstva. Komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na 

rozvoj kultúrno-spoločenského a športového života v obci. Dávam hlasovať, kto je za aby 

bola vytvorená kultúrno – športová komisia pre volebné obdobie 2014-2018? 

 

           Za : 7                                       Proti : 0                                      Zdržali sa : 2 

 

Návrh bol schválený. 

 

          Pán PhDr. Ján Ürögi – Za predsedu komisie navrhujem Bc. Pavla Domonkosa a za 

členov Karola Vígha a externého člena Silvestra Németha. 

 

        Za : 7                                      Proti : 0                                           Zdržali sa : 2 



 

 

Návrh bol schválený. 

 

         Pán PhDr. Ján Ürögi  - Tretia komisia je sociálna a bytová komisia. Úlohy komisie 

nasledovné : komisia má minimálne troch a maximálne päť členov. Predsedom komisie tiež 

musí byť poslanec obecného zastupiteľstva. Komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu 

a zlepšovaniu podmienok na rozvoj sociálno bytovej politiky obyvateľov obce.  

Dávam hlasovať, kto je za aby bola vytvorená sociálno bytová komisia pre volebné obdobie 

2014-2018? 

 

       Za : 7                                      Proti : 0                                        Zdržali sa : 2  

 

        Pán PhDr. Ján Ürögi – Za predsedu komisie navrhujem Bc. Attilu Paraszti a za členov 

Imricha Posztósa a Mgr. Eriku Csibrey. 

 

 

      Za : 7                                       Proti : 0                                        Zdržali sa : 2 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

8. Voľba hlavného kontrolóra 

 

         Pán PhDr. Ján Ürögi – Predniesol, že na základe  uznesenia plenárneho zasadnutia zo 

dňa 29.12.2014 bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Veľké 

Dvorníky. V termíne kandidovali a splnili podmienky  traja kandidáti pre voľbu hlavného 

kontrolóra.  

 

 l. Alžbeta Bartalosová, 2. Koloman Pongrácz, Ing., 3. Vojtech Ravasz Bc. 

 

Navrhujem, aby volebná komisia na voľbu hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky dňa 

29.02.2015 bola  v nasledovnom zložení : 

predseda volebnej komisie Bc. Pavol Domokos 

členovia volebnej komisie : Štefan Volner a Ing. Eugen Stemmer  

 

Dávam hlasovať, kto je za aby volebná komisia pracovala v takom to zložení? 

 

      Za : 9                                   Proti : 0                                          Zdržali sa : 0 

 

Návrh je schválený. 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra sú nasledovné: 

 

1. Každý poslanec obdrží jeden hlasovací lístok s menami kandidátov 

2. Hlasovací lístok je označený pečiatkou Obce Veľké Dvorníky a podpisom starostu 

obce 

3. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je vyznačený jeden kandidát zakrúžkovaním 



4. Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý je neoznačený alebo sú označení viacerí 

kandidáti 

5. Ak v prvom kole nebude zvolený hlavný kontrolór obce nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov OZ – bude 15 minútová prestávka na vyhotovenie hlasovacích 

lístkov do druhého kola volieb 

6. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom 

z kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký počet hlasov 

7. Meno úspešného kandidáta oznámi predseda volebnej komisie, poslancom obecného 

zastupiteľstva 

 

 

        Po hlasovaní predseda volebnej komisie pán Bc. Pavel Domonkos informoval OZ 

o výsledkoch volieb:  

                            Alžbeta Bartalosová dostala 0 hlasov. 

                            Ing. Koloman Pongrácz,  dostal 6 hlasov  

                            Bc. Vojtech Ravasz dostal 3 hlasy 

 

     V súlade s § 18a ods.3 a ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov za hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky bol zvolený Ing. 

Koloman Pongrácz 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie , že hlavným kontrolórom Obce 

Veľké Dvorníky dňa 09.02.2015 bol zvolený Ing. Koloman Pongrácz. 

 

      Pán PhDr. Ján Ürögi  - V zmysle § 18 c ods. 1, písm. d zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uznesenie OZ 2/2014 bod. Č. 4 písm 

c, zo dňa 29.12.2014  treba schváliť plat hlavného kontrolóra Obce Veľké Dvorníky. 

 

Za : 9                              Proti : 0                                    Zdržali sa :0 

 

Plat hlavného kontrolóra je schválený.  

 

 Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie, že plat hlavného kontrolóra Obce Veľké 

Dvorníky upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s §28c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Veľké Dvorníky uzavretím pracovnej 

zmluvy hlavným kontrolórom obce od 1.4.2015. 

 

 

 

 

 

9. Voľné návrhy 

 

Pán PhDr. Ján Ürögi – predniesol, že obyvatelia z ulice Nového radu, Malej ulice 



a Kvetnej ulice žiadali zmenu jednosmernej komunikácie na obojsmernú, podľa pôvodného 

stavu. 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo takto, že schvaľuje žiadosť obyvateľov, ale predtým sa 

informuje u dotknutých orgánov o možnostiach. 

 

         Pán PhDr. Ján Ürögi – Informoval OZ, že zmluva, ktorá bola uzavretá so Spoločným 

stavebným úradom, Horná Potôň vypršala. Poinformoval som sa na Spoločnom stavebnom 

úrade v Dunajskej Strede, či by sme nemohli  s nimi uzavrieť zmluvu v oblasti stavebníctva. 

Dali nám odpoveď, že to má schváliť obecné zastupiteľstvo a treba napísať žiadosť. Všetky 

podmienky majú rovnaké ako mal Spoločný úrad Horná Potôň. 

 

Dávam hlasovať, kto je za aby bola uzavretá zmluva k prístupu ku Spoločnému stavebnému 

úradu v Dunajskej Strede od 1.1.2015? 

  

      Za : 9                                    Proti : 0                             Zdržali sa : 0 

 

Návrh je jednohlasne schválený. 

 

  Pán PhDr. Ján Ürögi – informoval OZ o výsledkoch Referenda zo dňa 7.2.2015. 

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov bol  913. Počet oprávnených občanov ktorým 

boli vydané hlasovacie lístky  bol 62. Počet platných hlasov bol 58.  

 

10. Správa starostu obce o činnosti orgánov samosprávy obce 

 

      Pán PhDr. Ürögi  - Predniesol správu o činnosti orgánov samosprávy obce. Predniesol, že 

na základe zápisu prevzal agendy od starostu obce Veľké Dvorníky s ukončením jeho 

funkčného obdobia.  Písomný materiál je v prílohe zápisnice.  

 

Prevzal : 

 Hotovosť vo výške 3.832,21 € 

            Pečiatky obce, insignia 

            Kľúče od kancelárie  

            Spisovú agendu  

            Zariadenie kancelárie  

            Technické a ďalšie pomôcky 

            Nevybavené veci 

            Agendu pozemkových úpravách 

Ďalej informoval OZ, že boli neuhradené faktúry, ktoré sme museli uhradiť a museli sme 

vyrovnať dlhy. Chýbajú peniaze, čo zaplatili ako kaucie za prenájom bytov, ktoré by mali byť 

na zvláštnom účte. Bývalý pán starosta vyplatil  pre seba 27 dní dovoleniek bez schválenia 

obecného zastupiteľstva.  Informoval OZ o stave kultúrneho domu. Ďalej obec vlastnila 26 ha 

ornej pôdy a teraz vlastní iba 6 ha. Pýtam sa, že kde sú tie pozemky? Toľko len v krátkosti. 

Konštatujem, že obec nemá finančné prostriedky. Ledva vie uhradiť faktúry.  

 

Správu starostu obce o činnosti orgánov samosprávy obce obecné zastupiteľstvo bralo na 

vedomie. 

 

Pán PhDr. Ján Ürögi – Podal návrh, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 

30.marca 2015.  



S návrhom pána starostu OZ jednohlasne súhlasilo 

 

 

11. Diskúsia 

  

Pani Hegyiová – Pýtam sa, že podľa akého názoru schválili , aby tá ulica bola jednosmerná ? 

 

Pán Tóth  - Bola plánovaná výstavba kruhového objazdu.  

 

Pani Vargová – Na výstavbu bolo vydané aj stavebné povolenie. 

 

12. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

D.a.h. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 overovateľ zápisnice      starosta obce 

 

 

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

  overovateľ zápisnice 

 

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

  zapisovateľka      

 

 


