
 

Uznesenie 1/2022- Pl zo dňa 09.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 
 

A/ berie na vedomie 

1. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Výročnú správu obce Veľké 

Dvorníky za rok 2021 

 

B/ schvaľuje   

1. Za overovateľov zápisnice  Károly Makki a Rozália Bazsóová a za zapisovateľa Ing. 

Kolomana Pongrácza 

2.  Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Záverečný účet obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

5. Modifikáciu rozpočtu obce na rok 2022 a to plus 30 000,00€ výdavky na prestavbu 

KD na Komunitné centrum a na strane príjmov zapojenie zostatkov z vlaňajších 

zdrojov 30 000,00 € 

6. Vyplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2021 pre starostu obce PhDr. Jána 

Ürögiho  

7. Žiadosť Modelárskeho klubu Pro Model, Mostová 46 na usporiadanie preteku 

v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch v termíne  od 

1.7.2022 do 2.7.2022 s tým, že majú  za povinnosť dodržať všetky platné opatrenia 

v súvislosti s COVID 19 

8. Odpredaj pozemku  parc.č. 171/97 vo výmere 97 m2 vedená ako orná pôda, parc.č. 

171/392 vo výmere 27 m2 vedená ako zastavaná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky 

pre Ludovica Maqueta, bytom Veľké Dvorníky a po vyhotovení znaleckého 

posudku obecné zastupiteľstvo  schváli predajnú cenu za dané parcely 

9. Prenájom 20 m2 plochu  z parc. č. 48/16 v kat. úz. Veľké Dvorníky na uloženie 

plechovej garáže pre osobné auto pre Tibora Sárköziho, bytom Veľké Dvorníky, 

Ružová ul. č. 91 za výšku prenájmu 12,00 €/rok na dobu neurčitú od 01.04.2022 

10. Izoláciu strechy kultúrneho domu z vlastných finančných zdrojov do výšky 

10 000,00 € na strane výdavkov a na strane príjmu zapojenie zostatku z vlaňajších 

zdrojov 10 000,00 € 

11. Vybudovanie dočasného chodníka z vlastných finančných zdrojov a z vlastnou 

výpomocou v časti Hviezdnej ulice.  

 

C/ odmieta 

1. Predaja par.č. 179/3 vo výmere 287 m2vedená ako ostatná plocha v úz. Veľké 

Dvorníky 

 


