Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

1/2017 - Pl

Zápisnica

z 1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 30. januára 2017
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 30. januára 2017 z 1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2017 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr. Erika Csibrey
Mgr.Pavel Domonkos
Ing. Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz

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

Neprítomní : Mgr.Attila Paraszti
- ospr.
Karol Vígh
Jozef Vágó
Ing. Jozef Stemmer - 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. Mgr. Pavel Domonkos
2. Štefan Volner
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.
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Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2015 pre starostu obce
Schválenie darovanie nákupných poukážok pre dôchodcov nad 62 rokov 3x v roku
2017 v hodnote 10,00 €
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Prejednanie aktuálnych vecí
Diskusia
Záver

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

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania bol jednohlasne schválený.
4. Schválenie vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2015 pre starostu obce
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že jemu z roku 2015 ostalo 11 dní nevyčerpanej dovolenky.
Obecné zastupiteľstvo má schváliť vyplatenie nevyčerpanej dovolenky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby pre moju osobu bolo vyplatená 11dní nevyčerpanej dovolenky
z roku 2015?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplatenie 11 dní nevyčerpanej dovolenky
z roku 2015 pre starostu obce.
5. Schválenie darovanie nákupných poukážok pre dôchodcov nad 62 rokov 3x
v roku 2017 v hodnote 10,00 €
Pán PhDr. Ürögi- V roku 2016 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 2017 3x
nákupné poukážky v hodnote 10,00 €?
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Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo darovanie nákupných poukážok pre
dôchodcov nad 62 rokov v roku 2017 3x v hodnote 10,00 €.
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Pán PhDr. Ürögi – Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predniesol svoju správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. /Správa je v prílohe/.
Ďakujem za správu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2017 bol schválený?
Za : 5

Zdržali: 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017.
Pán PhDr. Ürögi – Znova poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predniesol správu
o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch rok 2015 a I. polrok
2016./Správy sú v prílohe/
Zo strany obecného zastupiteľstva k správe neboli žiadne pripomienky.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie
správy hlavného kontrolóra o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch rok 2015 a I. polrok 2016?
Za : 5

Zdržali: 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo a vedomie správy hlavného kontrolóra o plnení
uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch rok 2015 a I. polrok 2016.
Pán Ing. Pongrácz - Ďalej predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Veľké Dvorníky za rok 2016./Správa je v prílohe/
Pán PhDr. Ürögi – Má niekto pripomienky k správe?
Keď nie, dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2016.
Za : 5

Proti : 0

Zdržali: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2016.
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7. Prejednanie aktuálnych vecí
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že obec má vo výške 13.000,00 € ako Municipálny úver prijaté
na jeden rok od Prima banky Slovensko a.s. Táto lehota uplynie v marci. Keď chceme, aby
obec disponovala naďalej s 13.000,00 € úverom treba to schváliť.
Dávam hlasovať, kto je za, aby Obec Veľké Dvorníky prijala vo výške 13.000,00 €
Municipálny úver – Superlinka, od Prima banky – Slovensko a.s.?
Za : 5

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.
Pán PhDr. Ürögi – Pán poslanec Ing. Jozef Stemmer písomne informoval obecné
zastupiteľstvo, že v roku 2017 odmenu za poslaneckú prácu nežiada.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie, že pán poslanec Ing.
Jozef Stemmer v roku 2017 nežiada odmenu za poslaneckú prácu?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie, že pán Ing. Jozef Stemmer v roku 2017
nežiada odmenu za poslaneckú prácu.
Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že Imrich Posztós sa vysťahoval
z obecného bytu na Jasnej ul. č. 260. Podľa poradovníka byt dostal Bc. Ágh Silvester.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie informáciu o pridelení
obecného bytu na Jasnej ul. č. 260 pre Bc. Silvestra Ágha.
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie informáciu o pridelení bytu na Jasnej ul.
č. 260 pre Bc. Silvestra Ágha.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Tamáš Szabó, bytom Dunajská Streda, splnil svoju
ohlasovaciu povinnosť, ohľadne oplotenia parc. č. 191/16 a 191/87 v kat. úz. Veľké
Dvorníky.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie Tamáša
Szábóa, bytom Dunajská Streda, ohľadne oplotenia parc. č. 191/16 a 191/87 v kat. úz. Veľké
Dvorníky.
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie Tamáša Szábóa, bytom
Dunajská Streda, ohľadne oplotenia parc. č. 191/16 a 191/87 v kat. úz. Veľké Dvorníky.

8. Diskusia
Pán PhDr. Ürögi – Informujem obecné zastupiteľstvo, že od pani MUDR. Miroslava
Undesser a od Rolfa Undessera, bytom Nový rad 137/76, Veľké Dvorníky sme dostali
žiadosť, aby obec dohliadla na dodržanie zákona v obci, a to v domácnostiach páliť odpad,
komunálny odpad, plasty a na zdraviu škodlivé látky je zakázané. Výzvu sme doručili do
každej domácnosti a informovali sme občanov, aby dbali o čistotu ovzdušia.
Pán PhDr. Ürögi – Dnes na obecný úrad bola doručená žiadosť obyvateľov Kúpeľnej ulice.
Žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby aj na Kúpeľnej ulici tiež uložili spomaľňovače rýchlosti,
lebo cez ulice autá idú s veľkou rýchlosťou.
Pán Volner - Pôjdeme do terénu a uvidíme čo sa dá robiť, potom sa rozhodneme.
Pán PhDr. Ürögi – Informujem obecné zastupiteľstvo, že úver čo sme mali na Poľnú cestu už
je vyrovnaný. To znamená obec už nie je zaťažená s tým úverom.
Pán PhDr. Ürögi – Keď bude vypísaný konkurz tak znova chceme podať projekt na zateplenie
a na výmenu strešnej krytiny a okien na budove kostola. Vypracujeme projekt „ Cyklotrasy
bez hraníc , objekt 208-03 cesta Veľké Dvorníky- Dunajská Klátov a riešenie vodorovných
dopravných značení na ul. Hviezdnej.
Pán Makki – Keď obecné zastupiteľstvo má zasadnutie vždy som tu. Mám otázku, kde sú
ostatní poslanci? Vždy chýbajú tie isté osoby. Pýtam sa, že ako zastupujú voličov keď sa
nezúčastnia na plenárnom zasadnutí? Ako majú im dôverovať voliči? To je na nich hanba.
Pán PhDr. Ürögi – Nevieme. Neoznámili nám, že prečo sa nezúčastnia na plenárnom
zasadnutí.
Pán PhDr. Ürögi – Nasledujúce plenárne zasadnutie plánujem na 3. alebo 6. marca 2017
o 18.00 hod. Ktorý dátum Vám vyhovuje?
Pán Volner – Navrhujem , aby zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 6. marca 2017.
2017 o 18.00 hod..
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 6. marca 2017 o 18.00 hod.?
Za : 5

Proti : 0

Zdržali sa : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána Volnera, a nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva bude 6. marca 2017 o 18.00 hod.
Pán PhDr. Ürögi – Keď bude potrebné zvolám zasadnutie obecného zastupiteľstva. O tom
Vás budeme informovať telefonicky a aj písomnú pozvánku dostanete.
8. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.

D.a.h.

..............................................
Mgr.Pavel Domonkos
overovateľ zápisnice

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

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

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