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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 14. decembra 2015 z  10. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2015 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce 

    Štefan Volner                                    zást. starostu                   

                        Mgr. Erika Csibrey                               poslanec 

                        Bc.Pavel Domonkos                                 „ 

  Bc.Attila Paraszti                                      „      

                        Ing.Eugen Stemmer                                  „    

                        Edita Ürögiová  „  

  Vígh Karol                                        „ 

 

Hosť – PhDr. Richard Kmeť – prednosta Okresného úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomní :  Vércse Tóth Piroska  - ospr.  

      Vágó Jozef                  - ospr. 

 

Pán PhDr Ürögi – Privítal prednostu Okresného úradu Dunajská Streda PhDr. Richarda 

Kmeťa, prítomných poslancov a obyvateľov obce Veľké Dvorníky. 

                        

 

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       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Ing. Stemmer Eugen                               2. Edita Ürögiová 

 

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. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Predloženie programu rokovania 

4. Schválenie všeobecne záväzných nariadení 

5. Schválenie rozpočtu za rok 2015 

6. Prejednanie aktuálnych vecí a aktuálnych záležitostí obce 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky 

Hlasovanie: 

 

Za : 7                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie všeobecných záväzných nariadení 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky č. 4/2015 

o dani z nehnuteľnosti. – Návrh VZN je v prílohe. 

 

Pán PhDr. Ürögi dal návrh na zvýšenie dane z ornej pôdy. V návrhu je daň uvedená ako 0,25 

% zo základu. Pán starosta navrhol zvýšenie na 0,38 % zo základu, nakoľko v predošlých 

rokov vo Veľkých Dvorníkoch občania platili 0,38% zo základu dane. U ostatných 

pozemkoch ostane 0,25 % zo základu dane. 

 

Dávam hlasovať, kto je za aby, môj návrh VZN o dani z nehnuteľností bol modifikovaný 

a takto bol schválený? 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  modifikované Všeobecné záväzné nariadenie č. 

4/2015 o dani z nehnuteľností. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015 o dani za psa. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Návrh VZN je v prílohe. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať kto je za, by VZN č. 5/2015 o dani za psa bolo 

schválené? 

 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015 o dani 

za psa. 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol VZN č. 6/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva. 

Návrh VZN je v prílohe. 

 

Dávam hlasovať kto je za, aby VZN č. 6/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva bolo 

schválené ako je uvedené v návrhu? 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2015 o dani 

za užívanie  verejného priestranstva. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol ďalšie Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2015 o dani za 

ubytovanie. Informoval obecné zastupiteľstvo, že sú  obyvatelia, ktorí majú záujem 

o ubytovanie. Je potrebné, aby sme mali na to záväzné nariadenie. Návrh VZN je v prílohe. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2015 bolo schválené ako 

je uvedené v návrhu? 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2015 o dani 

za ubytovanie. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďalej predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2015 

o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Podrobnejšie informoval obecné 

zastupiteľstvo o sadzbách poplatkov. 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky. 

 

Pán PhDr. Ürögi -  Dávam hlasovať, kto je za, aby bol schválený návrh Všeobecného 

záväzného nariadenia č. 8/2015 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad? 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2015 

o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol posledné Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2015, ktorým sa 

vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestnenie volebných plagátov počas 

volebnej kampane na verejných priestranstvách. Vo VZN na umiestňovanie volebných 

plagátov sme označili steny autobusovej zastávky oproti MŠ Veľké Dvorníky. 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Dávam hlasovať kto je za, aby Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2015 

bolo schválené ako znie v návrhu?  

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2015, ktorým 

sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Veľké Dvorníky. 



5 

 

5. Schválenie rozpočtu za rok 2015 

 

Pán PhDr.Ürögi -  Poprosil pána Ing. Kolomana Pongrácza, hlavného kontrola, aby predniesol  

správu o rozpočte za rok 2015 a stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2017. 

 

Pán Ing. Pongrácz  - Predniesol svoje stanovisko k rozpočtu za rok 2015 a k návrhu rozpočtu 

na roky 2016-2017. Písomná správa je v prílohe. 

 

Pán Ing. Pongrácz konštatoval, že Obec Veľké Dvorníky v zmysle zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový 

rozpočet obce na roky 2015 a 2016 . Ďalej predniesol návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky za 

rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017.  

 

Pán Vígh – Mal pripomienky, že nedostali podrobný rozpočet a nevie, čo jednotlivé položky  

v príjmovej a výdavkovej časti znamenajú. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom. Podrobnejšie sa hocikedy 

dá preskúmať za prítomnosti osoby, ktorá vedie účtovníctvo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem za správu hlavnému kontrolórovi. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby v zmysle  zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy § 4 ods. 5, obec nebude uplatňovať 

programový rozpočet za rok 2015 a na rok 2016. 

 

 

Za : 5                                        Proti :  1                                       Zdržali sa : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo  piatimi hlasmi schválilo v zmysle zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 4 ods. 5, že obec nebude uplatňovať 

programový  rozpočet za rok 2015 a na rok 2016. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby rozpočet Obce Veľké Dvorníky bol 

schválený za rok 2015? 

 

Za : 5                                        Proti :  1                                       Zdržali sa : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo  piatimi hlasmi schválilo rozpočet obce za rok 2015. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet 

Obce Veľké Dvorníky na roky 2016-2017. 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                      Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie rozpočet Obce Veľké Dvorníky na roky 

2016-2017. 
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Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, že obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2017 a k rozpočtu obce za rok 

2015. 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu na roky 2016 -2017 a k rozpočtu obce za rok 2015. 

 

 

 

6. Prejednanie aktuálnych vecí a aktuálnych záležitostí obce 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Predniesol, že na septembrovom plenárnom zasadnutí bol schválený 

aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do konca roka 2015. Obec 

Veľké Dvorníky musí mať vypracovaný PHSR aj na roky 2015-2020. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre Obec Veľké Dvorníky bol vypracovaný zámer 

„Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ na roky 2015-2020. 

 

  Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer vypracovania „ Programu hospodárskeho     

a sociálneho rozvoja „ na roky 2015-2020 pre Obec Veľké Dvorníky. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na základe sťažnosti obyvateľov, ohľadne zvýšenej dopravy na ceste 

Búšlak, som sa stretol s pánom starostom obce Ohrady. Dospeli sme k takému záveru, že na 

ceste Búšlak by bolo dobré zaviesť jednosmernú premávku a vylúčenie nákladnej dopravy 

z komunikácie. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby na ceste Búšlak bola jednosmerná premávka a bola vylúčená 

nákladná doprava z komunikácie? 

  

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo na ceste Búšlak jednosmernú premávku  

a vylúčenie nákladnej dopravy z komunikácie. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na septembrovom plenárnom zasadnutí som tiež spomínal, že pán Bc. 

Attila Paraszti sa vzdal  funkcie predsedu bytovej a sociálnej komisie. Do funkcie 

predsedníčky bytovej a sociálnej komisie som navrhol Mgr. Eriku Csibrey, ktorá však na 

septembrovom zasadnutí nebola prítomná. Ak Mgr. Erika Csibrey príjme funkciu 

predsedníčky, tak navrhujem pre OZ schválenie môjho návrhu. Preto sa teraz pýtam Mgr. 

Eriky Csibrey, či príjme funkciu predsedníčky bytovej a sociálnej komisie. 

 

Pani Mgr. Csibrey -  Áno prijímam. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby sa Mgr. Erika Csibrey  stala predsedníčkou 

bytovej a sociálnej komisie. 
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Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo za predsedníčku bytovej a sociálnej komisie 

Mgr. Eriku Csibrey. 

 

Pán PhDr. Ürögi – V krátkosti informoval obecné zastupiteľstvo o udalostiach v poslednom 

mesiaci. 

- Bola opravená cesta smerom Búšlak. 

- Multifunkčné ihrisko je hotové. V nedeľu bolo posvätené a odovzdané do 

užívania. 

- V sobotu 5.decembra  Miestna organizácia Slovenský červený kríž usporiadala 

dobrovoľné darovanie krvi v priestoroch  obecného úradu. Krv darovalo 27 

darcov. Za ich humánny prístup ďakujeme. V tento deň sa tiež usporiadala burza 

na Obecnom úrade, ktorá bola úspešná. 

- Pred budovou obecného úradu 6.decembra bola oslava pri príležitosti Mikuláša. 

Kultúrny program zabezpečovali umelci z Jókai divadla z Komárna. Vo Veľkých 

Dvorníkoch pred Obecným úradom sa prvý krát vyhotovil veľký Adventný veniec 

a z príležitosti druhej Adventnej nedele, pán starosta zapálil druhú Adventnú 

sviečku. Za prípravu a zhotovenie Adventného venca, ďakujeme Karolovi 

Makkimu a učiteľkám MŠ.  Od 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu 

usporiadala vianočná oslava pre dôchodcov. Gratulovalo sa dôchodcom, ktorí 

v tomto roku oslavovali okrúhle výročie narodenia. Zagratulovali sme aj 

najstaršiemu obyvateľovi obce Veľké Dvorníky, Alexandrovi Posztósovi, ktorý 

v tomto roku oslávil 89. výročie narodenia. 

- Opätovne sme opravili verejné osvetlenie a dali do poriadku vianočné ozdoby a 

svietidlá, aby aj naša obec žila vianočnou atmosférou. 

- Pred budovou materskej školy plánujeme priechod pre chodcov, vrátane 

osvetlenia. Na jeho povolenie je potrebné vypracovať projekt, ktorý je už vo fáze 

vybavovania. 

- V piatok sa opravil miestny rozhlas, ktorý  momentálne funguje dobre, ale 

potrebuje rozsiahlejšiu opravu v budúcnosti. 

- Odmena poslancom za rok 2015 bude vyplatená v januári 2016. 

7. Diskusia 

 

Pán PhDr. Kmeť – Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zajtra 15. decembra bude 

rok, čo Pán PhDr. Ürögi a nové obecné zastupiteľstvo prevzali vedenie obce Veľké 

Dvorníky, ktorá bola zničená a vykradnutá. Obec mala výdavky z platenia úverov, ktoré 

zanechalo predošlé vedenie. Obec v tomto roku prešla dlhou  ťažkou  cestou. V tomto roku 

pre obec veľa urobili poslanci, starosta a zamestnanci obce ako aj obyvatelia. Dosiahnutý 

úspech si nenechajme vziať. Nenechajme si vziať organizácie, ktoré veľmi dobre fungujú. 

Sú obyvatelia, ktorým sa to nepáči. Obec má do budúcna veľké plány. Plánuje 

rekonštrukciu kultúrneho domu, rozšírenie materskej školy. Ďalej má v pláne vybudovať 

kamerový systém, zatepliť nájomné byty, kostol a dom smútku. V minulom roku neboli 

všetky projekty úspešné, nakoľko obec mala nedoplatky. Obec má množstvo  plánov do 

budúcna.  V tomto roku obec dostala 25 tisíc EUR. V tomto roku naša obec mala najväčšie 

príjmy z okolitých obcí, ale obec má aj najväčšie úvery, ktoré nám zanechalo bývalé 

vedenie na čele s bývalým starostom. Bývalé vedenie hospodárilo zle a minuli aj peniaze, 

ktoré zaplatili obyvatelia ako kaucie na nájomné byty. Na vyriešenie týchto problémoch 

sme požiadali políciu, dúfame, že im sa to podarí vyriešiť. Dúfam, že všetky plány obec 

bude vedieť realizovať, k čomu prajem veľa úspechov, sily a vytrvalosti.  
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Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem pánovi prednostovi za jeho prejav. 

 

Pán Volner – Ja len pánovi Víghovi, toľko chcem povedať, že si mohol prísť na úrad a  

podrobnejšie si preštudovať rozpočet, aby si dostal čistý obraz o finančných prostriedkoch 

obce v roku 2015. Ešte toľko, ako viem obecné zastupiteľstvo je 9 členné. Pracujú iba šiesti. 

Pýtam sa prečo kandidovali ostatní za poslanca keď nerobia nič? Čo povedia obyvateľom, 

ktorí ich zvolili?  

 

Pán PhDr. Ürögi – Dôchodcovia od zvolených poslancov očakávali, aby svojou prítomnosťou 

vyjadrili úctu k starším spoluobčanom. 

 

Pán Makki – Neviem, prečo niektorý poslanci nedôverujú skutočnostiam, ktoré boli 

predložené v rámci rozpočtu a hľadajú chyby. 

 

Pán Németh – Vieme, že strecha na kostole je v zlom stave. Výmenu strechy sme nevedeli  

vykonať, ale drobné opravy, výmenu zlých škridiel by sme mali urobiť. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Celá konštrukcia strechy je vo veľmi zlom stave. Môže sa stať, že celá 

strecha sa prevalí. Potrebuje dôkladnú  opravu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Má niekto nejaké pripomienky alebo nejaké otázky? 

 

Keď nie, tak navrhujem, aby nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo dňa 19. 

februára 2016 o 18.00 hod v zasadačke obecného úradu. Kto je za, aby sa zasadnutie 

obecného zastupiteľstva  konalo 19. februára 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu? 

 

Za : 7                                        Proti :  0                                       Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že nasledujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa bude konať 18. február 2016 o 18.00 hod. v budove obecného úradu. 

 

8. Záver 

 

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

všetkým veselé Vianoce, zdravie, veľa lásky a  plenárne zasadnutie ukončil. 

D.a.h. 

 

 

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

    Ing. Eugen Stemmer                                                         PhDr. Ján Ürögi 

   overovateľ zápisnice     starosta obce 

 

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

    Edita Ürögiová 

 overovateľ zápisnice  

 

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

Mária Ághová - zapisovateľka 


