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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 09. marca 2022 z  1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 09. marca 2022 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                 starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

                        Ing. Ivan Ürögi poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner – ospr.  

 PhDr.Pavel Domonkos  - 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. Károly Makki                                                  2. Rozália Bazsóová  

 

 Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil p. Ing. Kolomana Pongrácza 

 

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. Schválenie programu rokovania 

4. Výročná správa Obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

5. Schválenie Záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

6. Modifikáciu rozpočtu Obce Veľké Dvorníky na rok 2022  

7. Prejedanie a schválenie žiadostí a prerokovanie aktuálnych  vecí 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Zasadnutie obecné 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.  

 

4. Výročná správa Obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poprosím hlavného kontrolóra pána Ing. Pongrácza, aby predniesol 

stanovisko k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2021./Správa je v prílohe/ 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2021? 

 

                     Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra  k 

záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za rok 2021. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že spolu s pozvánkou bola doručená aj výročná správa obce 

Veľké Dvorníky za rok 2021./správa je v prílohe/ 

 

Máte otázky k výročnej správe?   Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

 

Dávam hlasovať,  kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie výročnú správu 

obce Veľké Dvorníky za rok 2021? 
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                   Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Výročnú správu Obce Veľké 

Dvorníky za rok 2021. 

 

5. Schválenie Záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2021 

 

Pán PhDr. Ürögi – Tiež bol doručený záverečný účet Obce Veľké Dvorníky za rok 

2021./záverečný účet Obce Veľké Dvorníky je v prílohe/ 

 

Sú k záverečnému účtu nejaké otázky? Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Veľké 

Dvorníky za rok 2021? 

 

                        Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Záverečný účet Obce Veľké Dvorníky za rok 

2021. 

 

Pán Ing. Koloman Pongrácz, hlavný kontrolór – Predniesol svoju správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2021. 

Pán PhDr. Ürögi – Poďakoval za predloženie správy. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2021? 

 

                        Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2021. 

 

6. Modifikácia rozpočtu Obce Veľké Dvorníky na rok 2022 

  

Pán PhDr. Ürögi – Boli začaté stavebné práce časti kultúrneho domu na komunitné 

centrum.   Vyskytli sa problémy, ktoré treba riešiť, aby vedeli pokračovať v prestavbe. 

Na viac prác súvisiacich s prestavbou : prestavba strehy, vnútorná omietka, fasáda 

podlahy, zdravotechnika, okno, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu. Cena týchto prác je 

19 508,75 € okrem 5% spolufinancovania projektu. Tieto práce vykoná firma Bala v rámci 

doplnenia projektu. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 30 000,00 € z toho 19 508,75 € je 

suma za práce na viac, ktoré sú doteraz vykázané s rozpočtom a 10 491,25 € je suma ktorá 

je k dispozícií za ďalšie nepredvídané výdavky spojené s prestavbou KD na Komunitný 

centrum. 

 

    Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo modifikáciu rozpočtu obce  

na rok 2022 a to plus 30 000,00 € výdavkov na prestavbu KD na Komunitné centrum a na   

strane príjmov zapojenie zostatkov z vlaňajších zdrojov 30 000,00€. 
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                        Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo modifikáciu rozpočtu obce na rok 2022 a to 

plus 30 000,00€ výdavky na prestavbu KD na Komunitné centrum a na strane príjmov 

zapojenie zostatkov z vlaňajších zdrojov 30 000,00 €. 

 

7. Prejedanie a schválenie žiadostí a prerokovanie aktuálnych  vecí 

 

Pán PhDr. Ürögi – Z roku 2021 mi ostali nevyčerpané dni dovolenky okrem možností 

prenesenia dní dovolenky na rok 2022. Z toho so schválením obecného zastupiteľstva 

možno vyplatiť 10 dní nevyčerpanej dovolenky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre moju osobu bolo vyplatené 10 dní nevčerpanej 

dovolenky z roku 2021? 

 

                        Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky 

z roku 2021 pre starostu obce PhDr. Jána Ürögiho. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Aj v tomto roku Modelársky klub Pro Model, Mostová 46, požiadal 

o schválenie žiadosti na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo 

Veľkých Dvorníkoch v termíne  od 1.7.2022 do 2.7.2022. Navrhujem, aby žiadosť bola 

schválená s tým, že majú povinnosť dodržať všetky platné opatrenia s COVID 19. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby žiadosť Modelárskeho klubu Pro Model, Mostová 46, bola 

schválená na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých 

Dvorníkoch v termíne  od 1.7.2022 do 2.7.2022, s tým, že majú povinnosť dodržať všetky 

platné opatrenia v súvislosti s COVID 19? 

 

           Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Modelárskeho klubu Pro Model, 

Mostová 46 na usporiadanie preteku v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo 

Veľkých Dvorníkoch v termíne  od 1.7.2022 do 2.7.2022 s tým, že majú povinnosť 

dodržať všetky platné opatrenia v súvislosti s COVID 19. 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Predniesol žiadosti pána Ludovica Maqueta, bytom Veľké Dvorníky. 

Pán žiadateľ žiada o schválenie predaja parc.č. 171/97 vo výmere 97 m2 vedená ako orná 

pôda, parc.č. 171/392 vo výmere 27 m2 vedená ako zastavaná plocha a parc.č. 179/3 vo 

výmere 287 m2 vedená ako ostatná plocha v kat úz. Veľké Dvorníky. 

Obecné zastupiteľstvo bolo toho názoru, že nepredá celú parcelu č. 179/3.  

Pán PhDr. Ürögi  - Dávam hlasovať, kto je za odpredaj pozemku prac.č. parc.č. 171/97 vo 

výmere 97 m2 vedená ako orná pôda, parc.č. 171/392 vo výmere 27 m2 vedená ako 

zastavaná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky pre Ludovica Maqueta, bytom Veľké 

Dvorníky, s tým,  že po vyhotovení znaleckého posudku obecné zastupiteľstvo schváli 

predajnú cenu za dané parcely? 
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                 Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku  parc.č. 171/97 vo výmere 

97 m2 vedená ako orná pôda, parc.č. 171/392 vo výmere 27 m2 vedená ako zastavaná 

plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky pre Ludovica Maqueta, bytom Veľké Dvorníky, s tým, 

že po vyhotovení znaleckého posudku obecné zastupiteľstvo schváli predajnú cenu za dané 

parcely.  

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za odpredaj parc.č. 179/3 vo výmere 287 m2 vedená ako 

ostatná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky? 

 

 

             Za : 0                           Proti : 5                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo s 5 proti hlasom odmietlo predaja par.č. 179/3 vo výmere 287 m2 

vedená ako ostatná plocha v kat. úz. Veľké Dvorníky. 

 

Pán PhDr. Ürögi -  Pán Tibor Sárközi, bytom Veľké Dvorníky, Ružová ul. č. 91 žiada 

o schválenie prenájmu  20 m2 plochu z parc. č. 48/16 v kat. úz. Veľké Dvorníky na 

uloženie plechovej garáže pre osobné auto. Navrhujem schválenie prenájmu 20m2 plochy 

z parc.č. 48/16 za výšku nájmu 12,00 €/rok na dobu neurčitú od 01.04.2022. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom 20 m2 plochy  

z parc. č. 48/16 v kat. úz. Veľké Dvorníky na uloženie plechovej garáže pre osobné auto, 

pre Tibora Sárköziho, bytom Veľké Dvorníky, Ružová ul. č. 91 za výšku prenájmu 12,00 

€/rok na dobu neurčitú od 01.04.2022.  

 

                     Za :  5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlásne schválilo  prenájom 20 m2 plochy  z parc. č. 48/16 

v kat. úz. Veľké Dvorníky na uloženie plechovej garáže pre osobné auto pre Tibora 

Sárköziho, bytom Veľké Dvorníky, Ružová ul. č. 91 za výšku prenájmu 12,00 €/rok od 

01.04.2022. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Máme v  pláne izolovať poškodenú strechu kultúrneho domu, ktorú 

zapríčinil predošlý starosta TE, ktorý svojvoľne dal odstrániť izoláciu strechy v roku 2014, 

čím zapríčinil nehodnotenie budovy. Cieľom izolácie strechy KD je zamedzenie ďalšiemu 

zatekaniu vody z strechy budovy. 

Prosím vyjadrite sa k téme! 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo danú situáciu a došlo k záveru, aby strecha bola 

dočasne zaizolovaná a vyčlenilo  10 000,00 € na materiál a práce.  
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Dávam hlasovať, kto je za, aby sa strecha kultúrneho domu dočasne zaizolovala  

z vlastných finančných zdrojov a to do výšky 10 000,00 €  na strane výdavkov a na strane 

príjmu zapojenie zostatku z vlaňajších zdrojov 10 000,00 €? 

 

 

 Za :  5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo izoláciu strechy kultúrneho domu z vlastných 

finančných zdrojov do výšky 10 000,00€ na strane výdavkov a na strane príjmu zapojenie 

zostatku z vlaňajších zdrojov 10 000,00 €. 

  

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Pán Alexander Banyák, bytom Ružová ul.č. 88/5 a jeho  manželka 

požiadali o sociálnu výpomoc. V žiadosti uvádzajú, že spolu majú mesačný príjem vo 

výške 333,60 €. V milom roku v decembri Alexnader Banyák žiadal o sociálnu výpomoc. 

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mu bola vyplatená sociálna výpomoc vo 

výške 30,00 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia navrhuje vyplatenie sociálnej výpomoci vo 

výške 2x30,00€ pre Alexandra Banyáka a manželku Teréziu. 

 

Meteor DS s.r.o., Veľké Dvorníky poslal list, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo jeho 

žiadosť.   

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť METER DS s.r.o../žiadosť bola prečítaná a je 

v prílohe/ a dospelo k záveru, že žiadosť METEOR DS s.r.o. sa postúpi k advokátke obce.  

 

Informácie : 

- V tomto roku chceme zrealizovať pri miestnom cintoríne urnovú stenu, ktorú už obecné 

zastupiteľstvo odsúhlasilo.  

- Z príležitosti 8. marca  MDŽ sme obdarovali našich dôchodcov, ktoré dostali od obce 

darček. Nákupnými poukážkami  obec obdarovala nie len ženy ale aj mužov  vo výške 

10,00€. Z mojej strany, ako starosta obce som z vlastných finančných prostriedkov tiež 

poskytol pre dôchodcov 10,00 €  poukážky. 

- Z príležitosti spomienky na revolúciu z roku 1848/49 plánujeme  15. marca uložiť vence 

pri hroboch zúčastnených vojakov na tejto revolúcii. Začiatok je o 14.00 hod. v  miestnom 

cintoríne. K tejto príležitosti sme dali na hrobkách obnoviť písmená, aby sa naďalej 

zachovala spomienka pre budúcnosť. Z tejto príležitosti Vás každého pozývam. 

- Požiarna zbrojnica na ktorú sme dostali dotáciu a na rekonštrukciu sme vynaložili aj 

vlastné zdroje sa obnovila a dostala konečnú formu, ktorá vo veľkej miere skrášľuje stred 

obce. 

Chceli by sme pripraviť slávnostné odovzdanie budovy požiarnej zbrojnice spolu so 

zasvätením. Dúfajme, že v budúcnosti bude na to príležitosť. 
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8. Diskusia 

 

Má niekto pripomienky v rámci diskusie? 

 

Pán poslanec Károly Makki – Bolo by potrebné vybudovať chodník v časti Hviezdnej 

ulice.   

 

 

Pán PhDr. Ürögi - Dávam hlasovať,  kto je za, aby v časti Hviezdnej ulice  bol vybudovaný 

dočasný chodník z vlastných zdrojov a s vlastnou výpomocou. 

 

Za :  5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vybudovanie dočasného chodníka z vlastných 

finančných zdrojov a s vlastnou výpomocou v časti Hviezdnej ulice.  

 

Pán poslanec Károly Makki - Bolo by potrebné opraviť výjazd na hlavnú cestu pri 

autobazáre. Ďalej opraviť cyklistickú cestu vedľa ihriska. 

 

 

9. Záver 

 

 

Po vyčerpaní programu pán PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

................................................                                              ........................................... 

     Rozália Bazsóová   PhDr. Ján Ürögi 

     overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

................................................. 

     Károly Makki  

    overovateľ zápisnice 

 

 

.................................................... 

        Ing. Koloman Pongrácz 

         zapisovateľka 
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