
Uznesenie 6/2021- Pl zo dňa 20.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

 

A/ berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora za rok 2021 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2023-2024 

a k návrhu rozpočtu na rok 2022  

3. Návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2023- 2024 

 

B/ schvaľuje 

1. Za overovateľov zápisnice Ing. Eugena Stemmera a Ing. Ivana Ürögiho  za    

zapisovateľku Máriu Ághovú 

2.    Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3.    V zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

          územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  Obec   

          Veľké Dvorníky neuplatnila programovú štruktúru v rozpočte obce a rozpočet obce  

          s účinnosťou od 01.01.2022 neobsahuje zámery a ciele 

       4.    Návrh  plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

        5 .   Zápis do katastra distribučného rozvodu NN –elekltroinštalácia na parc.č. 148/47,    

               149/5, 361/1a 336/13 v majetku Obce Veľké Dvorníky, v katastrálnom Veľké 

Dvorníky,  

                obec Veľké Dvorníky, okres Dunajská Streda. 

6.   Podpis „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ medzi Obcou Veľké Dvorníky 

    a Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava. 

7. Výrub 4 ks stromov / progaštan konský/ na parc.č. 132/15 v kat. úz. Veľké 

Dvorníky. 

8. Bezplatné vypožičanie na neurčitú dobu 10 m2 pozemku z parc. č. 336/24 v kat. úz. 

Veľké Dvorníky pre Poľovnícku spoločnosť, Búšlak Malé Dvorníky a Veľké 

Dvorníky na umiestnenie chladiaceho boxu 

9. Predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia ulice  vo Veľkých 

Dvorníkoch”, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2022-2, ktorého 

ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 

obce 

     Zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie    

    realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na  

    projekt 

    Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich  

    rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami  

    projektu z rozpočtu obce, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú  

    nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

10. Podpis „ Zmluvy o zriadení vecných bremien“ medzi Obcou Veľké Dvorníky 

a DRD STAV s.r.o., Rényska 532/45, 929 01 Dunajská Streda. 

11. Rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2022 

 

 

 

 



 

 

C/ odmieta 

1. Poukázanie sponzorského príspevku pre občianske združenie FAE – Felvidéki 

alkotók egyesülete, Eliášovce 

2. Podanie žiadosti na prestavbu kultúrneho domu na „Športový centrum“. 

 

 


