Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

8/2016 - Pl

Zápisnica

z 8. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 10. októbra 2016
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 10. októbra 2016 z 8. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr.Pavel Domonkos
Mgr.Attila Paraszti
Ing. Jozef Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
hl. kontrolór

Neprítomní : Karol Vígh
- ospr.
Jozef Vágó
- ospr.
Ing. Eugen Stemmer - ospr.
Mgr. Erika Csibrey - ospr.
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje päť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Štefan Volner
2. Edita Ürögiová
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :5

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
369/1990 Z.b. § 12 ods. 4.
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Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených nákladov
projektu „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom“ vo výške 5 %
z oprávnených nákladov projektu
5. Diskusia
6. Záver

Hlasovanie:
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.

4. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených nákladov
projektu „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom“ vo výške 5 %
z oprávnených nákladov projektu
Pán PhDr. Ürögi – Predložil, že Obec Veľké Dvorníky podal projekt „Sanácia skládky
s nezákonne uloženým odpadom“. Projekt bol úspešný. Naša obec na likvidáciu nezákonne
uloženého odpadu dosala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 67. 281,00 € s tým, že obec
z vlastných finančných prostriedkov zabezpečí 5 % t.j. 3.541,11 € na likvidáciu nezákonne
uloženého odpadu.
Dávam hlasovať, kto je za aby Obec Veľké Dvorníky z vlastných finančných prostriedkov
zabezpečí 3.541/11 € t.j. 5 % z oprávnených nákladov projektu „Sanácia skládky
s nezákonne uloženým odpadom“?
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo z vlastných finančných prostriedkov na
„ Sanáciu s nezákonne uloženým odpadom“ z oprávnených nákladov projektu 5% t.j.
3.541,11 € .
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5. Diskúsia
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, žiadosť obyvateľov ulice Nový rad sme preskúmali. Najlepšie
by bolo tam umiestniť 3 spomalňovače rýchlosti. Cesta je vo vlastníctve obce. Poinformoval
som sa koľko stojí jeden spomalňovač. Podľa ponuky jeden stojí 650,00 €. Keď svojpomocne
umiestnime mi, tak jeden bude stáť okolo 300,00 €. Prosím Vaše názory.
Poslanci obecného zastupiteľstva podporovali, aby umiestnenie spomalňovačov sa vykonalo
svojpomocne.
Pán PhDr. Ürögi – Ako vidíte, začali sa dokončenie práce na budove obecného úradu. Vďaka
sponzorom, ktorý z vlastných finančných prostriedkov a vlastnými silami prispeli na
skrášlenie budovy obecného úradu.

6. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.

D.a.h.

..............................................
Štefan Volner
overovateľ zápisnice

..............................................
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

............................................
Edita Ürögiová
overovateľ zápisnice

........................................
Mária Ághová
zapisovateľka
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