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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 17. októbra 2022 z  5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 17. októbra 2022 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 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner - osp  

  

1. Zahájenie 

  

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

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

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l. Ing. Eugen Stemmer                                              2. Ing. Ivan Ürögi 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

             Za : 6                               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. Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2021  

5. Schválenie inventarizáciu obce k 31.09.2022 

6. Schválenie vyradenia drobného majetku  

7. Prejednanie a schválenie žiadosti 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

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

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2021  

 

 

Pán PhDr. Ürögi – poprosil pána Ing. Kolomana  Pongrácza, hlavného kontrolóra, aby 

predniesol správu nezávislého audítora. Správa k účtovnej uzávierke bola doručená 

s pozvánkou. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Veľké 

Dvorníky k 31. decembra 2021 podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve z znení neskorších 

predpisov. /Správa je v prílohe./ 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby správa nezávislého audítora k 31.12.2021 

obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie? 

 

 

                         Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu nezávislého audítora 

k 31.12.2021. 

 

          5. Schválenie inventarizáce obce k 31.09.2022 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – poprosil pána Ing. Kolomana  Pongrácza, hlavného kontrolóra , aby 

predniesol Správu o inventarizácii majetku obce Veľké Dvorníky k  30.9.2022  a vyradenie 

drobného majetku podľa priloženého zoznamu./Inventarizačný zápis a zoznam drobného 

majetku je v prílohe/ 
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Inventarizačná komisia pracovala na základe príkazu starostu obce v zložení : 

Rozália Bazsóová, Károly Makki, Ing. Ivan Ürögi 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 

inventarizáciu majetku obce Veľké Dvorníky k 30.09.2022? 

 

 

                          Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo inventarizáciu majetku obce Veľké Dvorníky k 

30.09.2022. 

 

 6.  Schválenie vyradenia drobného majetku  

 

Pán PhDr. Ürögi –Dávam hlasovať, kto je za, aby  obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie 

drobného majetku podľa priloženého zoznamu?  

 

                          Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyradenie drobného majetku podľa priloženého 

zoznamu. 

 

           7. Prejednanie a schválenie žiadosti 

 

Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že obyvatelia v bytovej jednotke na ulici Jasnej č. 260 podali 

žiadosť na vymaľovanie spoločnej  miestnosti/chodba/ a vyznačenie parkovacích miest.  

Tento týždeň sme mali stretnutie s nájomcami bytovky, kde sme riešili tieto otázky. Podali 

sme objednali sme vymaľovanie chodbu a vyznačenie parkovacích miest.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Naša obec v roku 2022 dosiahla veľmi dobré hospodárske výsledky. Na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva s uznesením č. 2/2015-Pl B/4 dňa 3.3.2015 obecné 

zastupiteľstvo schválilo finančnú výpomoc  vo výške 30,00 €/rok pre ťažko zdravotne 

postihnutým osobám. Vďaka dobrým hospodárskym výsledkom obec môže finančne 

podporovať dôchodcov nad 62 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby a sociálne odkázané 

osoby v tomto roku. Navrhujem finančnú podporu vo výške 50,00 € a ako pozornosť od obce 

kávu a dezert. 

Poslanci súhlasili s návrhom pána starostu. 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za , aby pre dôchodcov nad 62 rokov, pre 

zdravotne ťažko postihnuté osoby a pre sociálne odkázané osoby bola schválená finančná 

podpora jednorázovo v roku 2022 vo výške 50,00 € a ako pozornosť obce káva a dezert? 
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                  Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo pre dôchodcov nad 62 rokov, pre ťažko 

zdravotne  postihnuté osoby a pre sociálne odkázané osoby finančnú podporu jednorázovo 

v roku 2022 vo výške 50,00 € a ako pozornosť obce kávu a dezert. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú podporu a pozornosť obce. 

Navrhujem, aby dňa 24. októbra 2022 o 14.00 hod. v Komunitnom centre obecné 

zastupiteľstvo schválilo usporiadanie čajového večierku pre dôchodcov, kde budú odovzdané 

finančné podpory a pozornosť od obce káva a dezert. 

 

Dávam hlasovať, kto je, za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadanie čajového 

večierku pre dôchodcov dňa 24.10.2022 v Komunitnom centre od 14.00 hod. a odovzdanie 

finančnej podpory a ako pozornosť od obce kávu a dezert? 

 

                   Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo usporiadanie čajového večierku  pre dôchodcov 

dňa 24.10.2022 v Komunitnom centre od 14.00 hod. a odovzdanie finančnej podpory a ako 

pozornosť od obce kávu a dezert. 

 

Pán PhDr. Ürögi -  predniesol , že kvôli neustále sa rastúcej inflácii, obec plánuje pre 

dôchodcov nad 62 rokov, pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a pre sociálne odkázané 

osoby  obed za 1.00 € od 1.11.2022. Dočasne plánujeme obedy zabezpečiť od partnera, 

neskôr by sme sprevádzkovali kuchyňu v Komunitnom centre. Ak obecné zastupiteľstvo 

s takýmto  postupom súhlasí. 

  

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s návrhom. 

 

Pán PhDr. – dávam hlasovať, kto je za, aby obec zabezpečila obedy  pre dôchodcov nad 62 

rokov, pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a pre sociálne odkázané osoby  za 1,00 €? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo pre dôchodcov nad 62 rokov, pre zdravotne 

ťažko postihnuté osoby a pre sociálne odkázané osoby obed za 1,00 €. 

 

Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že Ing.Koloman Pongrácz od 1.1.2015 pracuje ako hlavný 

kontrolór obce Veľké  Dvorníky. Za 8 rokov nebola jemu schválená žiadna odmena. V zmysle 

§ 18 c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších podpisov obecné 

zastupiteľstvo za kvalitné vykonanie pracovných činností môže schváliť odmenu. 

Navrhujem schváliť odmenu v roku 2021 vo výške 30 % mesačného platu hlavného 

kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov a v roku 2022 odmenu vo výške 30 % 

mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 9 kalendárnych mesiacov január až 

september 2022. 
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Dávam hlasovať – kto súhlasí s mojím návrhom? 

 

                   Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu  t.j.: 

 -v roku 2021 vo výške 30 % mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 

kalendárnych mesiacov  

- v roku 2022 odmenu vo výške 30 % mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 9 

kalendárnych mesiacov január až september 2022. 

 

Ďalej navrhujem pánovi hlavnému kontrolórovi obce Veľké Dvorníky mesačnú odmenu vo 

výške 30% z mesačného platu, a to účinnosťou od 1.10.2022. 

 

Dávam hlasovať, kto je za , aby obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu  hlavnému 

kontrolórovi obce Veľké Dvorníky vo výške 30% z mesačného platu, a to účinnosťou od 

1.10.2022?                           

                             Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo mesačnú odmenu  hlavnému kontrolórovi obce 

Veľké Dvorníky vo výške 30% z mesačného platu, a to účinnosťou od 1.10.2022. 

 

8. Diskusia 

 

Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne otázky. 

 

9. Záver 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 

 D.a.h. 

 

 

 

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

  Ing. Eugen Stemmer                                    PhDr. Ján Ürögi 

   overovateľ zápisnice  starosta obce 

 

 

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

      Ing.Ivan Ürögi 

  overovateľ zápisnice 

 

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

   Mária Ághová 

   zapisovateľka 

5 


