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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 14. decembra 2018 z  2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        Gábor Bíró                                            poslanec 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing.Koloman Pongrácz                      hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner – ospr.  

  

1. Zahájenie 

 

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

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je šesť,  

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l.  Ing. Eugen  Stemmer                                2. Rozália Bazsóová 

 

 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 podľa zákona 

č. 369/1990 Z.b. § 12 ods.4. 
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3. 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 miestnom 

poplatku za rozvoj 

5. Správa inventarizačnej komisie 

6. Schválenie vyradenia drobného hmotného majetku 

7. Schválenie “ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Veľké 

Dvorníky“ 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania podľa pozvánky.  

Hlasovanie : 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

     Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

 

4. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Obce Veľké Dvorníky o miestnom 

poplatku za rozvoj 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že spolu s pozvánkou bol doručený aj návrh VZN obce Veľké 

Dvorníky o miestnom poplatku za rozvoj. Zákon č. 447/2015 a 375/2016 umožňuje, aby obce 

zaviedli  poplatok za zastavané plochy pri výstavbách. Podľa týchto zákonov  je od poplatku 

oslobodených 60 m2. Poplatok obec použije na rozvoj. /Návrh VZN je v prílohe zápisnice/ 

 

Dávam hlasovať, kto je za schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké 

Dvorníky o miestnom poplatku za rozvoj? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

5. Správa inventarizačnej komisie 

 

Správu predniesol PhDr. Ján Ürögi starosta obce. Správa je v prílohe zápisnice. 

 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby bola schválená správa inventarizačnej komisie o dlhodobom 

nehmotnom a hmotnom majetku obce Veľké Dvorníky? 

 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo správu inventarizačnej komisie dlhodobom 

nehmotnom a hmotnom majetku obce Veľké Dvorníky. 

 

 

6. Schválenie vyradenia drobného hmotného majetku 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol návrh na vyradenie drobného hmotného majetku. 

Inventarizačná komisia navrhuje vyradenie drobného hmotného majetku v celkovej 

obstarávacej cene 6 662,58 € z dôvodu nefunkčnosti a poškodenia. / Návrh na vyradenie 

majetku obce je v prílohe/. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie drobného hmotného 

majetku  obce vo výške 6.662,58 €? 

 

 

           Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyradenie drobného hmotného majetku  obce 

v celkovej výške 6.662,58 €. 

 

7. Schválenie “ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce 

Veľké Dvorníky“ 

 

Pán PhDr. Ürögi – predniesol  že schválené „ Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva  obce Veľké Dvorníky“ boli schválené len na volebné obdobie 2014-2018. 

Obecné zastupiteľstvo má schváliť zásady odmeňovania poslancov na nové obdobie./ Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky sú v prílohe /.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo“ Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva  obce Veľké Dvorníky“? 

 

           Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „ Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva  obce Veľké Dvorníky“. 

 

Pred bodom Diskusia Pán PhDr. Ürögi  -Predniesol čestné prehlásenie poslanca Károlya 

Makkiho o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od decembra 2018 do marca 

2019. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie čestné prehlásenie 

poslanca Károlya Makkiho o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od 

decembra 2018 do marca 2019? 

  

           Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie čestné prehlásenie poslanca Károlya 

Makkiho o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od decembra 2018 do marca 

2019. 
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Pán PhDr. Ürögi – ďalej predniesol čestné prehlásenie poslankyne Rozálie Bazsóovej 

o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od decembra 2018 do novembra 2019. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie čestné prehlásenie 

poslankyne Rozálie Bazsóovej o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od 

decembra 2018 do novembra 2019 

 

Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie čestné prehlásenie poslankyne Rozálie 

Bazsóovej o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva od decembra 2018 do 

novembra 2019. 

 

8. Diskusia 

 

Pán PhDr.Ürögi – Pozval prítomných na oslavu „ Szeretet estéje“, ktorá sa bude konať 23. 

decembra 2018, v nedeľu  od 16.00 hod. na Alžbetínskom námestí s programom: 

 

- Vystúpenie  súboru  dôchodcov „Búzavirág“/ Vianočné pesničky/ 

- Predstavenie škôlkarov z MŠ 

- Vianočný koncert 

 

9. Záver 

 

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

a plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 

 D.a.h. 

 

 

 

 

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

   Ing. Eugen Stemmer PhDr. Ján Ürögi 

    overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

  Rozália Bazsóová 

   overovateľ zápisnice 

 

 

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

        Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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