Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
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Zápisnica

z 8. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 15. decembra 2017

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 15. decembra 2017 z 8. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2017 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Ildikó Belanová
Mgr. Erika Csibrey
Ing. Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Neprítomní : Mgr.Pavel Domonkos
Rozália Kulcsárová
Mgr.Attila Paraszti
Ing. Jozef Stemmer

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„

- ospr.
- ospr.
- ospr.
- ospr.

1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je päť,
a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l.Ildikó Belanová
2. Ing. Eugen Stemmer
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
č. 369/1990 Z.b. § 12 ods.4.

Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie 5 %-né spolufinancovanie projektu „ Dobudovanie systému triedeného
zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky“ – kód výzvy OPLZPO6SC611-2017-1 zo dňa 27.2.2017
5. Záver
Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania podľa pozvánky, nakoľko zo
strany poslancov neboli žiadne návrhy na modifikáciu programu.
Hlasovanie :
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania bol jednohlasne schválený.
4. Schválenie 5 %-né spolufinancovanie projektu „ Dobudovanie systému
triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky“ – kód
výzvy OPLZ-PO6SC611-2017-1 zo dňa 27.2.2017
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že Ministerstvo vnútra dňa 27.2.2017 vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na „Dobudovanie systému triedeného
zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky“. Posledný termín odovzdania
projektu bol 28. marca 2017. Naša obec tiež odovzdala projekt včas, ale náš projekt nebol
úspešný. Teraz ide na základe tej istej výzvy zo dňa 27.2.2017 druhé kolo. Chceme znova
podať projekt, ale je potrebné zrušiť uznesenie obecného zastupiteľstva, lebo sa zmenila
výška oprávnených výdavkov a z toho vyplýva, že sa mení aj 5 % - ná spoluúčasť. Obecné
zastupiteľstvo dňa 27. marca 2017 Pl-3/2017 B/3 uznesením schválilo spoluúčasť vo výške
3568,26 €, čo bolo 5 % z celkových oprávnených výdavkov vo výške 71 365/19 €.
Pred schválením nových oprávnených výdavkov a to 5% - nú spoluúčasť, obecné
zastupiteľstvo má zrušiť uznesenie zo dňa 27. marca 2017.
Dávam hlasovať, kto je za, aby uznesenie zo dňa 27.marca 2017 číslo uz. Pl-3/2017 B/3 bolo
zrušené?

Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie uznesenia zo dňa 27. marca 2017 č. Pl3/2017 B/3.

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia z 27. marca 2017.
Teraz je potrebné schváliť spolufinancovanie projektu min. 5% t.j. 3 551,86 € z celkových
oprávnených výdavkov 71 037,19 € na predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a zabezpečenie financovania neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby uznesenie v nasledovnom znení bolo schválené ?
- Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017
- Názov projektu : „Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok
v obci Veľké Dvorníky“, financovaného prostredníctvom ministerstva vnútra v rámci
Operačného programu ľudské zdroje
- Predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce
- Zabezpečenie povinného spolufinancovaniu projektu t.j. min. 5% t.j. 3 551,86 €
z celkových oprávnených výdavkov 71 037,19 €
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu

Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesenie :
-

-

Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zo dňa 27.02.2017
Názov projektu : „Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok
v obci Veľké Dvorníky“, financovaného prostredníctvom ministerstva vnútra v rámci
Operačného programu ľudské zdroje
Predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce
Zabezpečenie povinného spolufinancovaniu projektu t.j. min. 5% t.j. 3 551,86 €
z celkových oprávnených výdavkov 71 037,19 €
Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu

Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že Katarína Antalová sa vysťahovala z bytu na Jasnej ul. č.
259/85. Na základe v poradí byt dostal Attila Szeiff. K tomuto bytu patrí aj garáž, ktorá sa
nachádza na parc.č. 171/464 vo výmere 17 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky. Garáže už boli
zamerané. Je hotový aj geometrický plán. Na základe geometrického plánu budú garáže
usporiadané.
Navrhujem, aby nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s Attilom Szeiff, bytom
Veľké Dvorníky, Jasná ul. č. 259/85 a navrhujem výšku nájomného mesačne vo výške10,00
€.
Dávam hlasovať, kto je za, aby môj návrh bol schválený?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne chválilo prenájom garáže na parc. č. 171/464 vo výmere
17 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky na dobu neurčitú pre Attilu Szeiff, bytom Veľké Dvorníky,
Jasná ul. č. 259/85 a výšku nájmu stanovila mesačne vo výške 10,00 €.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Tomáš Halász od 2015 neplatil nájomné za byt.
Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Tomaš Halász sa musel vysťahovať
z nájomného bytu na Jasnej ulici. On to aj urobil, ale kľuč od bytu neodovzdal. Na základe
oznámenia nájomcov sme sa dozvedeli, že sa vysťahoval z bytu. Komisia vyšla na preverenie
stavu zanechaného bytu. Zanechaný byt bol v hroznom stave. Dvere boli rozbité, vaňa bola
zlomená, chýbal z kuchyne drez, boli poškodené kohútiky, steny boli počmárané. Tento byt
bol pridelený Dávidovi Hegyimu, ktorý požiadal o pridelenie nájomného bytu. Pán Hegyi
figuruje ako nasledujúca osoba v zozname. Byt dal do poriadku na vlastné náklady. Vymenil
vaňu, dvere aj drez, ktorých suma činí 883,57 €. Túto čiastku uhradí pre Davida Hegyiho
obec, nakoľko byt je majetkom obce a predchádzajúci nájomca byt nedal do pôvodného
stavu. Keď sa Dávid Hegyi vysťahuje z bytu, tieto veci v byte ostanú. Táto suma zvyšuje
pohľadávku Tomáša Halásza. Obec bude vymáhať nedoplatok súdnou cestou.

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

D.a.h.

..............................................
Ildikó Belanová
overovateľ zápisnice
............................................
Ing. Eugen Stemmer
overovateľ zápisnice

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

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

