
Uznesenie 4/2020- Pl zo dňa 10.09.2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

A/ berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky k dodržaniu podmienok  na 

prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 19 283,00 eur,  poskytnutie 

návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadky z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 B/ schvaľuje   

1.  Za overovateľov zápisnice Štefana Volnera a Rozáliu Bazsóovú,  za zapisovateľku 

Máriu Ághovú 

2.  Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Podpísanie „DAROVACEJ ZMLUVY“ medzi darcom Ing. Ľudovítom Kulcsárom, 

bytom Dunajská Streda, Kúpeľná 4420/41a Obcou Veľké Dvorníky. Darca daruje 

obci Veľké Dvorníky par.č. 506/20 vo výmere 3018 m2 vedenú ako ostatná plocha 

v kat úz. Veľké Dvorníky 

4. Odpredaj pozemku parc.č. 48/33 vo výmere 46 m2 a  parc. č. 48/34 vo výmere 38 

m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky, ktoré sú vedené ako zastavané plochy  pre Vivien 

Banyákovú, bytom Veľké Dvorníky, Horná ul. č. 75/7 za kúpnu cenu 7,87 €/m2. 

Účastníčka konania vyhlásila, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6, 7 zák. č. 

258/2009 Z.z. 

5. - 

6. Odpredaj pozemku parc.č.  148/212 vo výmere 69 m2,  ktorá je vedená ako záhrada 

a parc.č. 148/213 vo výmere 9 m2 vedenú ako ostatná plocha v kat. úz. Veľké 

Dvorníky, pre Erika Németha, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 253/6 za 

podmienok, že kupujúci dá vyhotoviť na vlastné náklady znalecký posudok Obecné 

zastupiteľstvo potom rozhodne na základe znaleckého posudku a určí, zároveň 

schváli predajnú cenu za daný pozemok 

7. Odpredaj časti parc.č. 148/313, ktorá je vedená ako ostatná plocha v kat. úz. Veľké 

Dvorníky s tým, že po vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku 

parcela bude predaná tomu uchádzačovi, ktorý ponúkne vyššiu cenu za m2 

8. Prenájom pozemku parc. č. 587 vo výmere 1881 m2 vedenú ako ostatná plocha 

v kat. úz. Veľké Dvorníky na dobu neurčitú  pre PURA W, s.r.o., Kračanská cesta 

785/41, Dunajská Streda, IČO : 52 21 66 67 mesačne za 0,125 €/m2 s tým, že 

v prípade predaja tejto parcely PURA W, s.r.o. bude mať predkupné právo. 

9. Prevzatie návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia  COVID- 19 

vo výške 19 283,00 € 

 

 


