Uznesenie 2/2017- Pl zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
A/ berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2017-2019
2. Návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2018-2019
3. Ukončenie zmluvy s doterajším spracovávateľom Územného plánu obce Veľké
Dvorníky na základe dohody zo dňa 28.02.2017

B/ schvaľuje
1. Za overovateľov zápisnice Ing. Eugena Stemmera a Mgr. Eriku Csibrey a za
zapisovateľku Máriu Ághovú
2. Modifikovaný program rokovania obecného zastupiteľstva
3. Rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2017
4. Na základe zákona 583/2004 Z.z. v rokoch 2017 a 2018 obec neuplatňuje programový
rozpočet
5. Z vlastných finančných prostriedkov 5 % t.j. 3 566,07 Eur z celkových nákladov
projektu 71 310,07 Eur na projekt „Zateplenie a výmena strešnej krytiny“ - kostol
6. -

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasy bez hraníc –
Štúdie plány Mikroregion Klátovské rameno objekt 208-03 cesta Veľké Dvorníky
- Dunajská Klátov úsek 1-2 a objekt 208-07 Riešenie Cyklokoridoru na MK
Hviezdna ulica“ realizované v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 zo dňa
21.12.2016, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 25 753,46
€ a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
7. V kat. úz. Veľké Dvorníky parc.č. 171/2 a 171/320 v územnom pláne boli určené ako
pacrely na výstavbu
8. Nákup 9 miestneho auta za 3 000,00 € a kúpnu cenu uhradiť v troch splátkach
predávajúcemu
9. Výrub 1 ks dreviny gaštan na parc.č. 77/5 v kat. úz. Veľké Dvorníky vedľa budovy
obecného úradu. Z dôvodu, že strom je napadnutý chorobou a pri väčších vetroch
ohrozuje majetok obce ako aj majetok občanov obce susediacich s pozemkom, kde
rastie uvedený strom. Nakoľko uvedená drevina je v bezprostrednej blízkosti rodinného
domu, ako aj budovy Obecného úradu Veľké Dvorníky, je potrebné urobiť opatrenia na
zamedzenie vzniku väčších škôd.
10. Zasadnutie obecného zastupiteľstva na 29. mája 20l7 o 18.00 hod.

C/ odloží
1. Schválenie 2 žiadostí Swan, a.s. Bratislava, kým nebude vyjasnené vlastníctvo
káblovej TV
D/ poveruje
1. Starostu obce Veľké Dvorníky na zabezpečenie Verejného obstarávateľa na
spracovateľa Územného plánu obce Veľké Dvorníky

