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      6/2017 - Pl

Zápisnica

z 6. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 02. augusta 2017

1



Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

Zápisnica

Napísaná  dňa 02.  augusta  2017 zo  6.  plenárneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 02. augusta 2017 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch. 

Prítomní : 
PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce

  Štefan Volner                                    zást. starostu                         
                      Mgr.Pavel Domonkos                          poslanec

Mgr.Attila Paraszti                                      „  
                      Ing. Jozef Stemmer                                  „   
                      Edita Ürögiová    „

 
Neprítomní :  Ing.Eugen Stemmer  - ospr.
                     Mgr. Erika Csibrey      - 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. Edita Ürögiová                               2. Mgr.Pavel Domonkos

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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3. Predloženie programu rokovania

Pán starosta predložil program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Predloženie programu rokovania
4. Zloženie sľubu poslancov do obecného zastupiteľstva
5. Schválenie „Zadania územného plánu Obce Veľké Dvorníky“
6. Prejednanie žiadosti 
7. Diskusia
8. Záver

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

Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0 

Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Zloženie sľubu poslanca do obecného zastupiteľstva

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že poslanecký mandát Karola Vígha a Jozefa Vágóa dňom 
31.05.2017 sa skončil.  Na 6. zasadnutí OZ v roku 2017 sú prítomní Ildikó Belanová ako 6.  
náhradníčka a Rozália Kulcsárová ako 7. náhradníčka a môžu 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.
Pani Ildikó Belanová a pani Rozália Kulcsárová slovom sľubujeme ako i so svojimi podpismi 
sľub potvrdili. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ildikó 
Belanová a Rozália Kulcsárová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca do obecného 
zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch.

Pán starosta PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že obecné zastupiteľstvo  opäť  pracuje s 9 členmi. 
Na zasadnutí je prítomných 7 poslancov.

5. Schválenie „Zadania územného plánu Obce Veľké Dvorníky“

Pán PhDr. Ürögi  - predniesol, že spolu s pozvánkou každému poslancovi bolo doručené 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania zadania „ Územného plánu Obce Veľké
Dvorníky“ a „ Zadanie územného plánu  Obce Veľké Dvorníky“. Dotknuté orgány štátnej 
správy, organizácie a občania dostali v počte 37  „ Zadanie územného plánu  Obce Veľké 
Dvorníky“, aby sa vyjadrili k zadaniu územného plánu. Ich stanoviská sú zahrnuté do 
„ Zadaniu územného plánu Obce Veľké Dvorníky“. /Vyhodnotenie a Zadanie územného plánu
Obce Veľké Dvorníky sú v prílohe/.
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Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie vyhodnotenie došlých
stanovísk a pripomienok z prerokovania zadania „Územného plánu Obce Veľké Dvorníky?

       Za :  5                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 2

Obecné zastupiteľstvo s piatim hlasom „za“ bralo na vedomie vyhodnotenie došlých 
stanovísk a pripomienok z prerokovania zadania „Územného plánu Obce Veľké Dvorníky.

Dvaja poslanci Mgr. Attila Paraszti a Ing. Jozef Stemmer sa zdržali.

Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
oddelenie územného plánovania, ako príslušný orgán územného plánovania vydal v zmysle § 
20 ods. 5 a 6 stavebného zákona svoje stanovisko .

- Obsah návrhu zadania ÚPN obce Veľké Dvorníky je v súlade so záväznou časťou 
vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie –t.j. so záväznou časťou ÚPN-R 
Trnavského samosprávneho kraja.  

- Obsah návrhu zadania ÚPN obce a spôsob jeho obstarania a prerokovania je v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi a odporúčajú Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké 
Dvorníky schváliť predložené zadanie územného plánu obce Veľké Dvorníky.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie súhlas Okresného 
úradu Trnava, odbor  výstavby a bytovej politiky k návrhu „Zadania územného plánu Obce 
veľké Dvorníky?

             Za :  5                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 2

Obecné zastupiteľstvo s piatim hlasom „za“ bralo na vedomie súhlas Okresného úradu 
Trnava, odbor  výstavby a bytovej politiky k návrhu „Zadania územného plánu Obce veľké 
Dvorníky.
Dvaja poslanci Mgr. Attila Paraszti a Ing. Jozef Stemmer sa zdržali.

Pán PhDr. Ürögi-  „ Zadanie územného plánu Obce Veľké Dvorníky“ ako som spomínal je 
spracované podľa vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania. Zahrnuté sú všetky 
dôležité veci, ktoré majú vplyv na rozvoj obce,  obyvateľstvo, životné prostredie a na všetky 
dôležité usmernenia ohľadne ďalšej rozvojovej činnosti obce a zároveň zaručuje ochranu flóry
a fauny v našej lokalite do budúceho obdobia. Každý z Vás mal možnosť si to  preštudovať,  
obsah bol doručený spoločne s pozvánkou.

Pán Mgr. Paraszti – Mám otázku, či obec potrebuje územný plán?

Pán PhDr. Ürögi – Áno obec potrebuje, ako to vyplýva zo zákona. Územný plán usmerňuje  
rozvoj obce, v oblasti stavebníctva, kultúry, životného prostredia, zdravotníctva z hľadiska 
ochrany prírody, odpadového hospodárstva .... .

Dávam hlasovať, kto je za aby obecné zastupiteľstvo schválilo „ Zadanie územného plánu 
Obce Veľké Dvorníky“?
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             Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „ Zadanie územného plánu Obce Veľké 
Dvorníky“.

6.  Prejednanie žiadosti 

Pán PhDr.Ürögi – Ohlásil ukončenie zmluvy s firmou Ecotextil Štúrovo dňom 31.7.2017. 
Došla ponuka na zber šatstva , textílie a obuvi od  TextilEco a.s. Bratislava. Má záujem 
umiestniť 1 ks zbernej nádoby v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 181/1 a zaplatiť ročne 
30,00 € za kontajner.

Dávam hlasovať, kto je za, aby TextilEco a.s. Bratislava v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 
181/1 umiestnil jednu zbernú nádobu určenú na zber šatstva a textilu za finančný príspevok  
ročne 30,00 €?

    Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 181/1pre 
TextilEco a.s., Bratislava umiestnenie 1 zbernej nádoby určenú na zber šatstva a textilu za 
finančný príspevok ročne 30,00 €.

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Kristian Jávorka, bytom Veľké Dvorníky, Podzáhradná ul. č.
721/47 splnil ohlasovaciu povinnosť, ohľadne výstavby záhradného domčeka vo výmere 12 
m2 na parc.č. 148/448, altánku vo výmere 24 m2 na parc.č. 148/447 a bazéna vo výmere 
21m2 na parc.č. 148/449 v kat. úz. Veľké Dvorníky.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie drobnej 
stavby Jávorka Kristiána, bytom Veľké Dvorníky, Podzáhradná ul.č. 721/47?

    Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie drobnej stavby Jávorka 
Kristiána, bytom Veľké Dvorníky, Podzáhradná ul. č. 721/47.

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo 6. novembra 2015 schválilo odpredaj parc. č. 
336/52 vo výmere 200 m2 v kat. úz Veľké Dvorníky pre Bögi Eugena a manž. Ivetu Bögiovú, 
bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 27/2 za kúpnu cenu 11,70 €/m2.  Kúpna zmluva 
nebola uzavretá, nakoľko žiadatelia odstúpili od uzavretia kúpnej zmluvy, lebo podľa nich 
kúpna cena 11,70 €/m2 bola vysoká. Eugen Bögi a manž. Iveta znova majú záujem  
o odkúpenie danej parcely. Oni na vlastné náklady si objednali vyhotovenie  znaleckého  
posudku, kde parcela bola ohodnotená na 3,42€/m2. Znalec jednotkovú hodnotu pozemku 
určil 3,42 €/m2, nakoľko pozemok nemá priamy vstup z verejnej  komunikácie a 
prístup k inžinierskym sietiam. 
Na základe nového znaleckého posudku možno zmeniť kúpnu cenu parcely, ak áno, 
navrhujem kúpnu cenu a to 8,60 €/m2. 
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Keď obecné zastupiteľstvo schváli kúpnu cenu vo výške 8,60 €/m2, je potrebné schváliť 
zrušenie uznesenia č. 9/2015-Pl C/4 zo dňa 6.11.2015, kde kúpna cena bola schválená vo 
výške 11,60€/m2.

Dávam hlasovať, kto je za, aby parc.č. 336/52 vo výmere 200 m2 vedená ako záhrada v kat. 
úz. Veľké Dvorníky bola predaná pre Bögi Eugena a manželku Ivetu Bögiovú, bytom Veľké 
Dvorníky, Športová ul. č. 27/2 za kúpnu cenu 8,60 €/m2 s tým, že účastníci konania vyhlásili, 
že nie sú osobami uvedenými v § 9 a ods. 6, 7 zák. č. 258/2009 Z.z.?
    Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc.č. 336/52 v kat. úz,. 
Veľké Dvorníky vo výmere 200 m2 vedená ako záhrada pre Bögi Eugena a manželku Ivetu 
Bögiovú, bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 27/2 za kúpnu cenu 8,60 €/m2.
Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedenými v § 9 a ods. 6, 7 zák. č. 258/2009 
Z.z.

Pán PhDr. Ürögi – Teraz je potrebné, aby  obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zrušení 
uznesenia č. 9/2015-Pl C/4 zo dňa 6.11.2015.

Dávam hlasovať, kto je za  zrušenie uznesenia  č. 9/2015-Pl C/4 zo dňa 6.11.2015?

    Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uznesenia  č. 9/2015-Pl C/4 zo dňa 6.11.2015.

Dňa 6. augusta v nedeľu od 14.00 hod. na futbalovom ihrisku bude usporiadaná oslava deň 
obce. Telefonicky nám oznámili, že by mali záujem a to  predaj rôznych druhov výrobkov 
v nedeľu na futbalovom ihrisku. Navrhujem ako miestny poplatok 10,00 € za predajné 
miesto?

Dávam hlasovať, kto je za, aby na Deň obce  záujemcovia za predajné miesto ako miestny 
poplatok platili 10,00 €?

    Za :  7                                 Proti :    0                                      Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 10,00 € ako miestny poplatok za predajné miesto
pri príležitosti Dňa obce.

7.  Diskusia

Pán Volner – Futbalový oddiel od obce dostane finančnú podporu, ale tá finančná podpora 
nekryje ich výdavky. Musíme niečo robiť a viac ich podporovať.

Pán PhDr. Ürögi- Teraz nie sú dostupné finančné prostriedky na vyššiu podporu. Na základe 
ročnej uzávierky, môžeme pristúpiť k tomuto bodu a hľadať riešenie na finančné problémy 
futbalového oddielu.
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Srdečne Vás pozývam na Deň obce, ktorá bude 6. augusta v nedeľu od 14.00 hod. na 
futbalovom ihrisku 

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

............................................
      Edita Ürögiová 

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