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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 15. marca 2021 z  1. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2021 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing. Ivan Ürögi poslanec 

 Štefan Volner  poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný :    - 

  

1. Zahájenie 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je sedem, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l.  Ing. Ivan Ürögi                                                 2. Károly Makki 

 

 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. 

 

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. Spomienka na revolúciu a boj za slobodu v rokoch  1848 -1849  

5. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

6. Diskusia  

7. Záver 

 

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

Hlasovanie : 

                     Za : 7                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Spomienka na revolúciu a boj za slobodu v rokoch  1848 -1849  

  

 
Pán PhDr. Ürögi – Dnes je 15. marca výročie revolúcie v rokoch 1848-1849. Spomíname na 

padlých hrdinov, ktorí obetovali svoj život za slobodu a za lepšiu budúcnosť. Kvôli epidémie 

sme  nemohli  usporiadať slávnostnú spomienku spolu s obyvateľmi obce. Uložili sme vence 

na hroboch vojakov, ktorí bojovali v rokoch 1848-1849 za slobodu . Uložili sme veniec aj pri 

pomníku padlých vojakov, ktorí obetovali svoj život  počas I. a II. svetovej vojny 

 

5.  Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

 

Pán PhDr. Ürögi – Z roku 2020 mi ostali nevyčerpané dni  dovolenky okrem možností 

prenesenia dní dovolenky na rok 2021. Z toho so schválením obecného zastupiteľstva možno 

vyplatiť len 10 dní nevyčerpanej dovolenky.  

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

dovolenky z roku 2020? 

 

 

               Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplatenie  10 dní nevyčerpanej dovolenky 

z roku 2020 pre starostu obce PhDr. Jána Ürögiho. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Chceme vybudovať spevnenú plochu vo výmere 25 m2 na obecnom 

cintoríne na parc.č. 72/2. Táto spevnená plocha by slúžila na urnovej steny. Chceli by sme 

tým dôstojné miesta pre urny.  Výstavba spevnenej plochy vo výmere 25 m2 vyžiada  

ohlásenie drobnej stavby. Ohlásenie pre Obec Veľké Dvorníky schvaľuje Mestský úrad 

Dunajská Streda.  

 

Dávam hlasovať,  kto je za, aby v kat. úz. Veľké Dvorníky, na parc .č. 72/2 /cintorín/ sa 

zrealizovala  výstavba spevnenej plochy vo výmere 25 m2? 
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               Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo realizáciu výstavby spevnenej plochy v kat. úz. 

Veľké Dvorníky na parc.č. 72/2  /cintorín/ vo výmere 25 m2. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že spojenie cyklotrasy Veľké Dvorníky 

- Dunajská Streda a Veľké Dvorníky - Malé Dvorníky bola vybudovaná a financovaná 

z vlastných finančných zdrojov vo výške 4 552,67 €. Táto realizácia bola podmienkou 

kolaudácie trasy DS-VD. 

 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že 29. februára 2021 sa uskutočnilo stretnutie na základe 

sťažnosti obyvateľov kvôli pachu vo Veľkých Dvorníkoch:  

Na stretnutie boli pozvaní :  

-  zástupcovia obecného zastupiteľstva 

- zástupca PURA s.r.o. 

- Gulázsi s.r.o.  

- Okresný úrad ŽP, Dunajská Streda 

- ako obyvatelia : Ing. Bindics Zsolt a Roland Tóth 

 

Prevádzkovateľ smetiska sa k danej problematike vyjadril nasledovne : Smetisko vo Veľkých 

Dvorníkoch funguje na základe platného povolenia. Sú tam pravidelné kontroly a merania. 

Merajú a kontrolujú hodnoty týkajúce sa  prevádzkovania smetiska. Posledné merané hodnoty 

sú  v rámci prípustnej normy. Našou snahou je riešenie akýchkoľvek problémov týkajúcich sa 

smetiska. Pozvali sme na dnešné zasadnutie aj odborníka v danom odbore na vyriešenie 

daného problému. Doterajšie urobené merania sú v norme. Našou prvoradou snahou je 

spolupráca s obcou a obyvateľmi tejto obce a spoločne vyriešiť daný problém, aby obyvatelia 

obce mohli naďalej žiť bez tohto problému, ktorý  ich teraz obťažuje. /zápach/. 

Vyjadrenie prevádzkovateľa smetiska som predniesol nakoľko všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva neboli prítomný na tomto stretnutí. 

 

Informácia : 

 

 Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že sme znovu podali žiadosť o podporu na výmenu strechy 

a okien na kultúrnom dome. 

- Požiarna zbrojnica je znova vo vlastníctve obce. Prebiehajú vnútorné opravy, na 

vlastné náklady. Členovia DOHZ vo voľnom čase vykonávajú vnútorné opravy 

- Je epidémia COVID 19. Vo Veľkých Dvorníkoch každý týždeň je možnosť testovania 

sa. Naša obec v okrese vykazuje dosť dobré výsledky v testovaní. Obyvatelia obce sa 

snažia dodržiavať predpisy a používajú masky. Už druhý krát sme obyvateľom obce 

doručili ochranné masky FFP2. Ma doobjednali sme ešte podľa potreby ich znova 

doručíme naším obyvateľom. 
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Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť niektorých obyvateľov z Vládnej ulice. Žiadajú, aby na 

konci Vládnej ulice boli umiestnené spomaľovače rýchlosti a zrkadlo. Žiadosť odôvodňujú 

s tým, že z poľnej cesty autá s veľkou rýchlosťou  idú cez Vládnu ulicu a tým vyvolávajú 

nebezpečenstvo pre obyvateľov. 

 

Poslanci sa vyjadrili k žiadosti: Treba ísť na terénnu obhliadku a potom sa rozhodne o ďalšom 

postupe. 

 

6. Diskúsia 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky a pripomienky 

 

7. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

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

     Ing. Ivan Ürögi   PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Károly Makki  

    overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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