Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

5/2016 - Pl

Zápisnica

z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 27. júna 2016
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 27. júna 2016 z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Bc.Pavel Domonkos
Ing.Eugen Stemmer
Ing.Stemmer Jozef
Edita Ürögiová

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„

Neprítomní : Karol Vígh
- ospr.
Jozef Vágó
- ospr.
Mgr. Erika Csibrey - ospr.
Bc.Attila Paraszti - 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.
Pán PhDr. Ürögi - prečítal list pána Vágóa a pána Vígha. V liste vyjadrili, že zasadnutie
obecného zastupiteľstva bolo neočakávane zvolaný a ich pracovná zaneprázdnenosť
neumožňuje sa tohto zasadnutia zúčastniť. Sťažovali sa, že program zasadnutia bol im
doručený iba 3 dní pred termínom.
Pán PhDr.Ürögi – Žiadnu chybu sme nespravili, bol dodržaný zákon 369/1990 § 12 ods. 1
dostal pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Ing. Jozef Stemmer
2. Štefan Volner
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :5

Zdržali sa :0

Proti : 0

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom.
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3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Schválenie „Záverečného účtu obce Veľké Dvorníky“ za rok 2015
Schválenie, úprava rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2016
Prejednanie aktuálne záležitostí obce
Diskusia
Záver

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky
Hlasovanie:
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
4. Schválenie „Záverečného účtu obce Veľké Dvorníky“ za rok 2015
Pán PhDr. Ürögi – Poprosil hlavného kontrolóra, aby obecnému zastupiteľstvu predložil
správu k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2015.
Pán Ing. Pongrácz – hlavný kontrolór, predložil svoju správu k záverečnému účtu za rok
2015.
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2015 a návrh
Záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 sú v prílohe.
Pán PhDr. Ürögi – Poďakoval za správu hlavného kontrolóra.
Pán PhDr. Ürögi – Má niekto pripomienky alebo otázky?
Keď nie sú žiadne otázky ani pripomienky, dávam hlasovať, kto je za, by obecné
zastupiteľstvo bralo na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Pán PhDr.Ürögi – Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby Záverečný účet obce Veľké Dvorníky
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bol schválený bez výhrad?
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Záverečný účet obce Veľké Dvorníky
a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
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Pán PhDr. Ürögi – Zo správy hlavného kontrolóra vidíme, že obec Veľké Dvorníky rok 2015
uzavrela plusom vo výške 11 236,00 EUR. Zo zákona vyplýva, že tieto peniaze budú slúžiť
na tvorbu rezervného fondu.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby výsledok hospodárenia obce vypočítaný
podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 11 236,00
EUR bol použitý na tvorbu rezervného fondu?
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby výsledok hospodárenia obce vypočítaný
podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške 11 236,00
EUR bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
5. Schválenie, úprava rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2016
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že sa už začalo vybudovanie Poľnej cesty. Náš projekt na PPA
bol úspešný a dostaneme finančnú podporu vo výške 353 658,29 EUR. Keď obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2016 vtedy sme ešte nevedeli, o tom, že náš projekt
na vybudovanie Poľnej cesty vo Veľkých Dvorníkoch bude úspešný.
Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na
rok 2016 sumou 353 658,29EUR. stavebné práce
Dávam hlasovať, kto je za úpravu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2016 sumou
353 658,29 EUR?
Za : 5

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok
2016 sumou 353 658,29 EUR.
6. Prejednanie aktuálnych záležitostí obce
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že v júli ešte okrem plánovaného plenárneho zasadnutia bude
nutné zvolať zasadnutie, keď z VÚB a.s a z Prima banky dostaneme ponuku na preklenovací
úver. U tej banky budeme vybavovať preklenovací úver vo výške 353 658,29 EUR, ktorá nám
dá východnejšiu ponuku.
Pán PhDr. Ürögi - Obec Veľké Dvorníky je pozvaná na Deň obce do Kajálpéc. Deň obce
bude 2. júla 2016. Autobus odchádza o 14.00 hod. od budovy obecného úradu.
Vážení poslanci srdečné Vás pozývam v mene starostu Kajálpéc na Obecné dni.
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Vo Veľkých Dvorníkoch sa Deň obce bude konať 13. augusta 2016 spolu s festivalom
Folklóru. Predaj občerstvenia zabezpečí občianske združenie. Program ešte nemáme
vypracovaný, ale pracujeme na tom.

7. Diskusia
Pán Volner – Obyvatelia bytových domov sa sťažujú, že prečo majú toľko platiť za odvoz
odpadu.
Pán PhDr. Ürögi – Každý občan, kto má trvalé bydlisko platí na rok 3,00 eur. U bytovkách
nemajú žetóny a cena odpadu je vypočítaná na jednu osobu. Poprosím pána hlavného
kontrolóra, aby na nasledujúce plenárne zasadnutie zistil, ako bola vypočítaná cena za odpad.
8. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.

D.a.h.

..............................................
Ing. Jozef Stemmer
overovateľ zápisnice

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

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

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