Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

11/2016 - Pl

Zápisnica

z 11. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 02. decembra 2016

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 02. decembra 2016 z 11. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 02. decembra 2016 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr.Pavel Domonkos
Mgr.Attila Paraszti
Ing. Eugen Stemmer
Ing. Jozef Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz

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

Neprítomní : Karol Vígh
Jozef Vágó
Mgr. Erika Csibrey - ospr.
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní je prítomných šesť 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. Ing. Eugen Stemmer
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :6

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.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie vypracovania Územného plánu obce Veľké Dvorníky
Prejednanie aktuálnych vecí
Záver

Hlasovanie :
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania obecného zastupiteľstva jednohlasne bol schválený.
4. Schválenie vypracovanie Územného plánu obce Veľké Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Okresný úrad Trnava nás vyzval na vypracovanie
Územného plánu obce. Naša obec potrebuje územný plán z dôvodu ďalšieho rozvoja.
Vypracovanie územného plánu potrebuje dlhšiu dobu. Plánujeme vypracovanie
územného plánu podľa platných kritérií následne ak bude možné podáme žiadosť po
poskytnutie dotácie za spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ak nebudeme úspešný
a dotáciu nezískame musíme spracovanie územnoplánovacej dokumentácie uhradiť
z vlastných finančných prostriedkov a pomocou vlastníkov ornej pôdy.
Dávam hlasovať, kto je za, aby bol vypracovaný Územný plán obce Veľké Dvorníky?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vypracovanie Územného plánu obce
Veľké Dvorníky.
5. Prejednanie aktuálnych vecí
Okresný súd Trnava nás upozornil, že v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
je zapísaný Miestny národný výbor v Dvorníkoch na Ostrove, oddiel : Pšn, vložka
:10018/T, ktorý má charakter tzv. drobnej prevádzkarne. Nakoľko ide o nesprávny
zápis a obec žiadnu drobnú prevádzkareň nemá, je potrebné, aby Obec Veľké
Dvorníky ako evidovaný zriaďovateľ zapísaného miestneho národného výboru, podala
návrh na jeho vymazanie. K uvedenému návrhu je potrebné predložiť výpis
z uznesenia obecného zastupiteľstva.
Dávam hlasovať, kto je za zrušenie zápisu Miestneho národného výboru v Dvorníkoch
na Ostrove, so sídlom : Dvorníky na Ostrove, IČO : 00 305 375, zapísaného
v obchodného registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Pšn, číslo vložky: 11018/T,
bez právneho nástupcu ?
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Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie zápisu Miestneho národného
Výboru v Dvorníkoch na Ostrove, so sídlom : Dvorníky na Ostrove, IČO :
00 305 375,zapísaného v obchodného registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Pšn,
číslo vložky:11018/T, bez právneho nástupcu.
Pán PhDr. Ürögi – Obec podľa informácií získaných zo živnostenského registra
Okresného úradu Dunajská Streda disponuje so živnostenským oprávnením na základe
živnostenského listu číslo ŽO – 2004/07000-2 zo dňa 02.12.2004. Nakoľko obec
žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva, je potrebné zrušiť predmetné živnostenské
oprávnenie podaním oznámenia o ukončení podnikania.
K uvedenému oznámeniu je potrebné predložiť tiež výpis z uznesenia obecného
zastupiteľstva.
Dávam hlasovať, kto je za ukončenie podnikania Obce Veľké Dvorníky vo všetkých
predmetoch podnikania podľa živnostenského oprávnenia číslo 2004/07000-2 zo dňa
02.12.2004 vydaného Obvodným úradom v Dunajskej Strede?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo ukončenie podnikania Obce Veľké
Dvorníky vo všetkých predmetoch podnikania podľa živnostenského oprávnenia číslo
2004/07000-2 zo dňa 02.12.2004 vydaného Obvodným úradom v Dunajskej Strede
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že obyvatelia obce Veľké Dvorníky žiadali o predaj
zeminy.
Navrhujem predaj zeminy za 7,00 €/m3 pre obyvateľov obce Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby pre obyvateľov obce Veľké Dvorníky zemina bola
predaná za 7,00 €/m3?
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predaj zeminy pre obyvateľov obce
Veľké Dvorníky za 7,00 €/m3.
Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby pre obyvateľov obce Veľké Dvorníky podornica
bola predaná za 3,00 €/m3?
Za : 6
Proti: 0
Zdržali sa : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predaj podornice pre obyvateľov obce
Veľké Dvorníky za 3,00 €/m3.
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

............................................
Ing. Eugen Stemmer
overovateľ zápisnice

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