Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

3/2015 - Pl

Zápisnica

z 3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 16. mája 2015
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 16. mája 2015 z 3. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Mgr. Erika Csibrey
Bc.Pavel Domonkos
Bc.Attila Paraszti
Imrich Posztós
Ing.Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Karol Vígh
Štefan Volner
Ing.Koloman Pongrácz
Neprítomní : Vércse Tóth Piroska
Vígh Karol

starosta obce
poslanec
„
„
„
„
„
„
„
hlavný kontrolór

- ospr.
- ospr.

Hostia : PhDr. Richard Kmeť

Rokovanie
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje sedem poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Imrich Posztós
2. Ing. Eugen Stemmer
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za : 7

Proti : 0

Zdržali sa :0

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.
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Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.

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
Prejednanie aktuálnych projektov a ich schválenie
Delegovanie poslanca obecného zastupiteľstva do Školskej rady pri MŠ
Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Veľké Dvorníky o prijímaní deti do
MŠ
7. Prejednanie aktuálnych vecí
8. Diskusia
9. Záver
Pán PhDr. Ján Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky.
Hlasovanie :
Za : 7
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Prejednanie aktuálnych projektov a ich schválenie
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že je možnosť do 20. mája 2015 podať projekt na výstavbu
Multifunkčného ihriska – Veľké Dvorníky. Všetky dokumentácie sú vyhotovené, ale ešte
potrebujeme uznesenie o schválení výstavby Multifunkčného ihriska - Veľké Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby sa realizovala výstavba Multifunkčného ihriska - Veľké
Dvorníky?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výstavbu Multifunkčného ihriska
Dvorníky.

- Veľké

Ďalej treba schváliť spolufinancovanie projektu v minimálnej výške 5% z celkových
rozpočtových nákladov. /cca 5500,00€/
Dávam hlasovať, kto je za , aby obec v minimálnej výške 5% z celkových rozpočtových
nákladov spolufinancovala projekt Multifunkčné ihrisko – Veľké Dvorníky?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo spolufinancovanie projektu Multifunkčné Ihrisko
– Veľké Dvorníky v minimálnej výške 5% z celkových rozpočtových nákladov.
PhDr. Pán Ürögi – informoval obecné zastupiteľstvo o možnostiach prestavby kultúrneho
domu cez PP Projekt. Cez tento projekt by sa dalo vybudovať 30-35 bytov nad kultúrnym
domom. Pozemok pod kultúrnym domom by aj naďalej zostal vo vlastníctve obce a investor
by ročne platil nájomné za pozemok 1,00€. Investor z vlastných finančných prostriedkov by
urobil prestavbu kultúrneho domu a postavil by aj spomínané byty na kľúč. Kým by obec
nezískala dotáciu zo ŠFRB, dovtedy by vlastníkom bol investor. Ak obec získa spomínanú
dotáciu, tak by od investora odkúpil prestavaný kultúrny dom a aj byty. A tým by už boli vo
vlastníctve obce.
Pán PhDr. Kmeť, prednosta okresného úradu – tohto projektu sa nemusíme báť, tento projekt
je dobre vypracovaný, a nebude obec finančne zaťažovať.
Pán Ing. Pongrácz – Je to dobrá možnosť pre obec, ale do zmluvy musíme uviesť právne
vzťahy.
PhDr. Pán Ürögi – dávam hlasovať, kto je za, aby prestavba kultúrneho domu bol realizovaní
cez PP projekt?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prestavbu kultúrneho domu cez PP projekt.

5. Delegovanie poslanca obecného zastupiteľstva do Školskej rady pri MŠ
PhDr. Pán Ürögi – Bola založená Rada školy pri MŠ s VJM vo Veľkých Dvorníkov. Zo
zákona vyplýva že školská rada musí mať najmenej 5 členov.
- 1 pedagóg
- 2 rodičia
- 1 zamestnanec
- 1 poslanec z obecného zastupiteľstva
Navrhujem, aby za člena do Rady školy pri MŠ s VJM bola delegovaná Edita Ürögiová.
Dávam hlasovať, kto je za, aby môj návrh bol schválený?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Editu
Ürögiovú.
Ako zamestnanca navrhujem Zuzanu Bindicsovú za člena do Rady školy pri MŠ. Dávam
hlasovať, kto je za aby Zuzana Bindicsová bola delegovaná za člena Rady školy pri MŠ?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Zuzanu
Bindicsovú.
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6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Veľké Dvorníky o prijímaní deti do
MŠ
PhDr. Pán Ürögi – všeobecné záväzné nariadenia sú pred vami, prosím Vás aby ste si ich
prečítali. Ak máte nejaké návrhy na zmenu, prosím uveďte. Poprosím pána Ing. Pongrácza,
aby v krátkosti predniesol VZN. VZN sú v prílohe zápisnice.
Ak nie sú námietky na zmenu, dávam hlasovať, kto je za, aby VZN obce Veľké Dvorníky č.
1./2015 o prijímaní deti na predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorým
zriaďovateľom je obec Veľké Dvorníky, bolo v predloženej forme schválené?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 1./2015.
PhDr. Pán Ürögi – ďalej dávam hlasovať, kto je za VZN obce Veľké Dvorníky č 2./2015
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach,
ktorým zriaďovateľom je obec Veľké Dvorníky, bolo v predloženej forme schválené?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 2./2015

7. Prejednanie aktuálnych vecí
PhDr. Pán Ürögi – predniesol oznámenie JUDr. Evi Skačániovej v mene Gejzu Parasztiho
o usporiadaní vlastníckych práv pozemku k časti parcely č. 131, v kat. úz. Veľké Dvorníky.
PhDr. Pán Ürögi – predniesol žiadosť Tibora Domonkosa a v mene ostatných vlastníkov
v prílohe č. 1., bytom Jahodná 133, o vydanie záväzného stanoviska ohľadne použitia
poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Veľké Dvorníky parciel registra C KN č. 510-520
za účelom zamýšľanej výstavby rodinných a bytových domov, cestných komunikácií
a inžinierskych sietí.
PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obec rozšírila ulicu Agátová a spojila
s Lesnou ulicou za účelom výstavby rodinných a bytových domov, cestných komunikácií
a inžinierskych sietí?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby obec rozšírila ulicu Agátovú a spojila
s Lesnou ulicou za účelom výstavby rodinných a bytových domov, cestných komunikácií
a inžinierskych sietí.
PhDr. Pán Ürögi – predniesol žiadosť MŠ s VJM vo Veľkých Dvorníkoch, o vrátenie
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Zápisné na jedno dieťa je mesačne 7,00 €,
a od zápisného sú oslobodené školopovinné deti MŠ a detí rodičov v hmotnej núdzi.
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PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby zápisné pre deti bola vyplácaná ako
finančná podpora pre MŠ?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby zápisné pre deti bola vyplácaná ako
finančná podpora pre MŠ.
PhDr. Pán Ürögi – Navrhol, aby nasledujúce obecné zasadnutie bolo dňa 22.6.2015 o 18:00
hod.
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, aby nasledujúce obecné zasadnutie bolo dňa
22.6.2015 o 18:00 hod.
PhDr. Pán Ürögi – predniesol, ako za informáciu pre obecné zastupiteľstvo, že Deň detí obec
usporiada dňa 31.5.2015 v nedeľu o 14:00 hod na obecnom futbalovom ihrisku. Ďalej
predniesol, že DHZ sa tiež dňa 31.5.2015 zúčastní na súťaži dobrovoľných hasičov v Dolnom
Štáli.
Od ministerstva vnútra sme dostali finančnú podporu 25,000 € , na vybudovanie relaxačného
parku pri jazere vo Veľkých Dvorníkoch. Ako prvý krok podľa našej predstavy chceme
vybudovať chodník okolo jazera.

8. Diskusia
PhDr. Richard Kmeť – Podľa môjho názoru pre obec robia veľké problémy byty za obecným
úradom. Oni dopredu zaplatili nájomné na 10 rokov. Teraz z toho nájomného obec nemá
žiadne príjmy. Tie zmluvy, čo boli vtedy podpísané, nie sú právoplatné, lebo neboli
zverejnené. Aj okolo parkoviska pri zdravotnom stredisku sú problémy.
Pán Volner – treba ich pozvať na zasadnutie, a prejednať, že za akých podmienok máme
uzavrieť nové nájomné zmluvy.
Pán Ing. Pongrácz – Najprv treba vyjasniť právne vzťahy. Keď bude pôvodná nájomná
zmluva, bude zrušená, až potom môže obec uzavrieť s nimi novú nájomnú zmluvu. Dať
parkoviská do prenájmu, podľa mňa nie je dobrý nápad, lebo obec sa vtedy nemôže dostať
k svojej nehnuteľnosti.
PhDr. Pán Ürögi – keď už nikto nemá žiadne námietky alebo pripomienky, chcem sa
poďakovať pánovi PhDr. Richardovi Kmeťovi, prednostovi Okresného úradu, za pomoc pri
riešení vyskytnutých problémov a za dobré rady, s čím nám pomáhal vyriešiť problémy.
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9. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.
D.a.h.
..............................................
Imrich Posztós
overovateľ zápisnice

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

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

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