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Zápisnica

z 1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 25. februára 2016
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 25. februára 2016 z 1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2016 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr. Erika Csibrey
Bc.Pavel Domonkos
Bc.Attila Paraszti
Ing.Eugen Stemmer
Edita Ürögiová

starosta obce
zást. starostu
poslanec
poslanec
„
„
„

Neprítomní : Karol Vígh
Jozef Vágó
Ďalej prítomný - Ing. Jozef Stemmer
Hosť : PhDr. Richard Kmeť – prednosta okresného úradu
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje šesť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Ing. Eugen Stemmer
2. Edita Ürögiová
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.

2

3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Zloženie sľubu poslanca do obecného zastupiteľstva
Schválenie Všeobecne záväzných nariadení
Schválenie „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké
Dvorníky na roky 20156-2020
7. Prejednanie žiadosti a informácia aktuálnych záležitostí obce
8. Diskusia
9. Záver
Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky
Hlasovanie:
Za : 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
4. Zloženie sľubu poslanca do obecného zastupiteľstva
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Piroska Vércse Tóth od zloženia sľubu poslanca sa
nezúčastnila na plenárnych zasadnutiach. Dňa 14.01.2016 písomne sa vzdala mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov. Na 1. zasadnutí OZ v roku 2016
je prítomný pán Ing. Jozef Stemmer 5. náhradník a môže zložiť sľub poslanca.
Starosta obce PhDr. Ján Ürögi prečítal zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Pán Ing. Jozef Stemmer slovom sľubujem ako i svojím podpisom sľub potvrdil.
Pán starosta PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je opäť 9 členné. Na
zasadnutí je prítomných 7 poslancov.
5. Schválenie VZN obce Veľké Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že na schválenie máme dve VZN obce Veľké Dvorníky
1. VZN 1/2016 o nakladaní odpadom na území obce Veľké Dvorníky
2. VZN 2/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve obce Veľké Dvorníky – Obidve VZN ste spolu s pozvánkou dostali. Prosím
má niekto návrh na modifikáciu?
Keď nemá nikto žiadny návrh, dávam hlasovať, kto je za aby VZN č. 1/2016 o nakladaní
s odpadom na území obce Veľké Dvorníky bolo schválené?
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Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom na území obce Veľké Dvorníky bolo schválené.
Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby VZN č. 2/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky,
údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľké Dvorníky bolo jednohlasne
schválené?
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

VZN č. 2/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve obce Veľké Dvorníky bolo jednohlasne schválené.
6. Schválenie „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké
Dvorníky na roky 20156-2020
Pán PhDr. Ürögi – Na plenárnom zasadnutí v decembri obecné zastupiteľstvo schválilo
vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na
roky 2015 – 2020.
Program je už vypracovaný, obecné zastupiteľstvo má schváliť vypracovaný Program
hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2015 -2020.
Program spolu s pozvánkou ste dostali, má niekto nejaký návrh alebo navrhuje modifikáciu?
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Veľké Dvorníky na roky 2015 – 2020 bol schválený?
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2015 – 2020.
7. Prejednanie žiadosti a informácia aktuálnych záležitostí obce
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že obec má vo výške 13.000,00 € ako Municipálný úver
prijaté na jeden rok od Prima banky Slovensko a.s. Tá lehota teraz už uplynula. Keď chceme,
aby obec disponoval naďalej s 13.000, 00 € úverom treba to schváliť.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky prijal vo výške 13.000,00 €
Municipálny úver - Superlinka, od Prima banky – Slovensko a.s.?

Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie Municipálneho úveru – Superlinka /SL/
vo výške 13.000,00 € z Prima banky – Slovensko, a.s.
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Pán PhDr. Ürögi - Predniesol žiadosť Roberta Kissa a manželky Ildikó, bytom Veľké
Dvorníky, Agátová ul. č. 534/39 v ktorej žiadali schválenie predaja pozemku cca 50 m2
z parc.č. 171/2 na ktorej chcú postaviť vedľajšiu stavbu.
Poslanci obecného zastupiteľstva prezreli orientačný návrh a rozhodli sa, že pôjdu na miestnu
prehliadku a potom sa rozhodnú o predaji.
PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby žiadosť Roberta Kissa a manž. Ildikó, bytom
Veľké Dvorníky, Agátová č. 534/39, ohľadne nákup z parc. č. 171/2, ktorá je vedená ako
orná pôda cca 50 m2 na výstavu vedľajšej stavby – skladu náradia bol odložení s tým, že
obecné zastupiteľstvo pôjde na miestnu prehliadku a potom sa rozhodne o predaji?

Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odloženie žiadosti Roberta Kissa a manž. Ildikó,
bytom Veľké Dvorníky, ohľadne nákup z parc.č. 171/2, ktorá je vedená ako orná pôda cca 50
m2 na výstavbu vedľajšej stavby – skladu náradia s tým, že obecné zastupiteľstvo pôjde na
miestnu prehliadku a potom sa rozhodne o predaji
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Ing. Zoltán Horváth, bytom Radničné nám. č. 378/16,
Dunajská Streda splnil svoju ohlasovaciu povinnosť, ohľadne oplotenie parc.č. 171/165,
148/237 a 148/236 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie
ohlásenie Ing. Zoltána Horvátha bytom Radničné nám. č. 378/16, Dunajská Streda, ohľadne
oplotenie parc. č. 171/165, 148/237 a 148/236 v kat. úz. Veľké Dvorníky
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie Ing. Zoltána Horvátha, bytom
Radničné nám. č. 378/16, Dunajská Streda.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol ďalšie ohlásenie drobnej stavby. NEVITEL, a.s. Dunajská
Streda ohlasuje rozšírenia systému LTE na parc.č. 338/25 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie NEVITEL,
a.s., Dunajská Streda, ohľadne rozšírenia systému LTE na parc.č. 338/25 v kat. úz. Veľké
Dvorníky.
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie drobnej stavby NEVITEL,
a.s., Dunajská Streda, ohľadne rozšírenia systému LTE na parc.č. 338/25 v kat. úz. Veľké
Dvorníky.
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Pán PhDr. Ürögi - Predniesol ďalšie ohlásenie od Tomása Gdovina a manž. Silvie, bytom
Boriny 1361/1, Dunajská Streda, ohľadne výstavby vedľajšej stavby vo výmere 19 m2 na
parc.č. 171/214 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie Tomása
Gdovina a manž. Silvie, bytom Dunajská Streda, Boriny 1361/1, ohľadne výstavby vedľajšej
stavby vo výmere 19 m2 na parc.č. 171/214 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie drobnej stavby Tomása
Gdovina a manž. Silvie, bytom, Dunajská Streda, Boriny 161/1, ohľadne výstavby vedľajšej
stavby vo výmere 19 m2 na parc.č. 171/214 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že pán Zoltán Zoller, bytom Veľké Dvorníky, Jasná ul. č. 260
žiada o prešetrenie žiadosti ohľadne, že steny v nájomnom byte sú mokré sú plesnivé. Musí
každý rok maľovať byt. Navrhujem, aby komisia bytová a sociálna na základe žiadosti
prešetrila sťažnosť a na nasledujúce zasadnutie podala návrh na riešenie vzniknutých
problém.
Pán PhDr. Ürögi – Modelársky klub Pro – Model. Mostová 46 podal žiadosť na usporiadanie
modelárskeho preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch.
Termín usporiadania 24. a 25. júna 2016.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Modelársky klub Pro – Model usporiadal na jazere vo
Veľkých Dvorníkoch dňa 24. a 25. júna 2016 preteky v rámci majstrovstiev Slovenska?
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje žiadosť Modelárskeho klubu Pro – Model,
Mostová 46, na usporiadanie modelárskeho preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere
vo Veľkých Dvorníkoch dňa 24. a 25. júna 2016.
Pán PhDr. Ürögi – V roku 2015 obec darovala pre dôchodcov nad 62 rokov 3x v hodnote
10,00 € nákupné poukážky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby pre dôchodcov nad 62 rokov boli darované v roku 2016 3x
nákupné poukážky v hodnote 10,00€?
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo darovanie nákupných poukážok pre dôchodcov
nad 62 rokov 3x v roku 2016 v hodnote 10,00€.
Pán PhDr. Ürögi – Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, žiada o súhlas
obecného zastupiteľstva na umiestnenie podperného bodu VN v katastrálnom území Veľké
Dvorníky na parc. č. 171/69 s tým, že bude vybavené vecné bremeno na prospech ZSDIS,
a.s. Bratislava.
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Dávam hlasovať, kto je za, aby ZSDIS, Bratislava mohla umiestniť podperného bodu VN v
kat. úz. Veľké Dvorníky na parc. č. 171/69 a bude vybavené vecné bremeno v prospech
ZSDIS, a.s. Bratislava?
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo umiestnenie podperného bodu VN v kat. úz,.
Veľké Dvorníky na parc.č. 171/69 a bude vybavené vecné bremeno v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Pán PhDr. Ürögi – Dňa 5. marca od 0.7.00 hod. do 22.00 hod. sa budú konať voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. Vo Veľkých Dvorníkoch je vytvorený jeden volebný
okrsok v budove obecného úradu. Každý volič musí predložiť občiansky preukaz. Na základe
zákona č. 180/2014 každý volič musí podpísať zoznam voličov. Každý volič nepoužité
hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené odloží do schránky na uloženie nepoužitých
hlasovacích lístkov. Ak volič neodloží nepoužité hlasovacie lístky do schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, komisia vyhotoví Oznámenie
o podozrení zo spáchania priestupku a spolu so zápisnicou odovzdá na Okresnom úrade, kde
po priestupkovom konaní môže volič dostať pokutu od 33,00 € do 1000,00 €. Ten volič, ktorý
sa zo zdravotných dôvodov nemôže v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti ,
môžu požiadať prenosnú urnu do 4.3.2016 do 14.00 hod. na obecnom úrade, alebo v deň
konania volieb u okrskovej komisii.
Pán PhDr. Ürögi – Ja si myslím, že teraz je vhodný čas, aby sme riešili rozpor medzi terajším
obecným zastupiteľstvom a medzi bývalým starostom . Každý vie, že v roku 2013 obec
vlastnila 26 ha ornej pôdy. Po pozemkových úprav vlastní iba 6 ha cesty. Pýtame sa, kde sú
ostatné pozemky? Tie pozemky sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Obvinenie stále ešte
pokračuje a to zo strany určitej osoby. Chýbajú zápisnice obecného zastupiteľstva a iné
úradne spisy. V januári 2015 všetky úradné spisy boli odovzdane na triedenie a archiváciu
firme Docogrup Slovakia. Na obecnom úrade je zoznam spisov, ktorú vyhotovila firma
Docogrup o roztriedení a archivácii úradných dokumentov, ktoré sa nachádzali na obecnom
úrade po 15.12.2014. Kto má záujem tento zoznam môže prezrieť na obecnom úrade.
Pán Ernest Tóth udal Obec Veľké Dvorníky, že je dlžná so sumou vo výške cca 8.000.00€.
Na základe auditorskej správy Ernest Tóth je dlžný voči obce 2.858,50 €, nakoľko jeho
výplata nebola vypočítaná v súlade s predpismi. Občania Obce Veľké Dvorníky majú právo
vedieť, ako zamestnanci pracovali na obecnom úrade. Auditorská správa odzrkadľuje
adminitratívnu prácu bývalej účtovníčky I. P. Obec k 31.12.2014 mala 1,102 120,83 € dlhy.
Na pokyn bývalého starostu E. T., odstránili strechu kultúrneho domu, a s týmto skutkom
zapríčinili pre obec 200 000,00 € škodu.
V prílohe je krátka správa , ktorá sa odzrkadľuje, že aké dlhy mala obec k 31.12.2014.
8. Diskúsia
Pán PhDr. Richard Kmeť – Nenechajme si sami seba klamať. Keď existuje boh, tak aj čert. Ja
si myslím, že tento čert žije medzi nami v obci. Čo sa viackrát tvrdí aj keď je to lož, človek
postupom času tomu aj uverí. Tvrdil, že už nie som prednostom okresného úradu. Skoro som
tomu začal aj ja sám veriť. Voči ohováraniam sa musí človek brániť a musí svoje meno
objasniť, teraz mám na to možnosť na plenárnom zasadnutí pred kamerami. Tento čert všetko
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predal a zobral aj peniaze. Novinárke dal úplatok a ona napísala článok do novín, a toto moja
rodina až do dneška nevie spracovať. Moja rodina nikdy nevlastnila ani nevlastní vo
Veľkých Dvorníkoch žiadne pozemky. Obec potrebuje pokoj. Mal by som radosť z toho, keby
som naďalej vedel pomáhať tak, aby obec ako aj moja rodina a potomkovia boli hrdí na to, čo
som pre nich spravil a aby v obci bol pokoj a mier, aby ľudia vedeli žiť ako jedna rodina.
Som hrdí, že v obci dobre funguje Miestny rybársky zväz, Dobrovoľný hasičský zbor,
Základná organizácia jednoty dôchodcov, Základná organizácia Slovenského červeného kríža
a futbalový zväz. Ďakujem za ich prácu. Združenie rodičov spolu s učiteľkami MŠ
usporiadajú ples pre rodičov. Skoro 160 lístkov predali. Aj z toho vidíme, že Veľké Dvorníky
vstúpila na cestu rozvoja. Tretieho marca prídu na poradu z Trnavy prerokovať vypracovanie
územného plánu obce. Obec podala projekt na kamerový systém. Projekt bol úspešný.
Dvanásteho marca sa usporiada dobročinná futbalová súťaž vo Veľkých Dvorníkoch. Dúfam,
že sa obec Veľké Dvorníky naďalej bude rozvíjať a ľudia môžu žiť v pokoji a miery.
Ďakujem, že ste ma vypočuli.
Pán Volner – Ernest Tóth chce preniesť zodpovednosť na bývalé zastupiteľstvo. Ja
zodpovedám osobne len za to, čo som podpísal. O čom neviem za to nezodpovedám.
Pán PhDr. Ürögi – Ernest Tóth pred začatím plenárneho zasadnutia doniesol list v mene
Karola Vígha a Jozefa Vágóa. List je v prílohe.
Pán Volner – Čo bude s tými bytmi za obecným úradom, lebo tie byty nie sú vo vlastníctve
obce?
Pán PhDr. Ürögi – Ernest Tóth sa rozhodol tak, že na úrad platili za elektrinu a za plyn. Tie
byty sú vo vlastníctve Csiba aconting. Obec s Csiba acontingom nemá podpísané žiadne
zmluvy.
Pán Mandák – Ernest Tóth stále kritizuje obec a obecné zastupiteľstvo. Posiela sem kameru,
aby urobil nahrávku z plenárneho zasadnutia. Pýtam sa, prečo nepríde a pred obecným
zastupiteľstvom by mal všetko vyjasniť?
Pán Pálinkás - Keď bytová a sociálna komisia ma pozve na miestnu prehliadku do bytu pána
Zollera rád pomôžem. Som odborník v takýchto veciach. Už som spomínal, že by bolo dobré
na konci Blažovskej cesty vybudovať autobusovú zastávku. Zatiaľ ešte ten problém nie je
vyriešený.
Pán PhDr. Ürögi - Najprv musíme vybudovať cyklotrasu III- ej etapy. Cyklotrasa pôjde
vedľa Blažovskej cesty, a skončí sa pri hlavnej ceste. Tam sa urobí betónová plocha, kam
bude možné vystúpiť z autobusu na pevnú plochu.
Pán PhDr. Ürögi – Pred záverom dávam hlasovať, kto je za, aby plenárne zasadnutie bolo
4.apríla 2016 o 18.00 hod. v budove obecného úradu
Za : 7

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že zasadnutie bude 4.apríla 2016 o 18.00 hod.
v budove obecného úradu.
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9.Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.

D.a.h.

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

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

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

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