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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 24. októbra 2019 z  7. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra 2019 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. Eugen Stemmer                                 2. Ing. Ivan Ürögi 

 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. 

3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie 5 %-ne  spolufinancovanie projektov  

5. Schválenie prijatia úverov na 5 %-ne spolufinancovanie projektov  

6. Prejednanie aktuálnych vecí 

7. Záver 
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Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania.  

Hlasovanie : 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

     Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

 

4. Schválenie 5 %-ne  spolufinancovanie projektov  

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo už  schválilo  výstavbu cyklotrasy  Veľké Dvorníky 

a Dunajská Streda z vlastných finančných prostriedkov . Finančné prostriedky obec mala 

zabezpečiť z úveru. Teraz je vypísaná výzva a je možnosť podania projektu  na výstavbu 

cyklotrasy.  Keby náš podaný  projekt bol úspešný, obec by nemusela zobrať pôžičku na 

zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu cyklotrasy. Aby obec mohla podať projekt 

obecné zastupiteľstvo musí schváliť 5 %-ne spolufinancovanie  projektu vo výške 8 7756,70 € 

z celkových nákladov, t.j. 175 533,91 €.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie a schválilo : 

 

- Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky podľa §  8 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2019 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 

- Spolufinancovanie projektu s názvom „Úsek 208-04 Cesta Veľké Dvorníky – 

Dunajská Streda časť v dĺžke 0,486 km” vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov 

z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, t.j. vo výške 

8 776,70 €. 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie a schválilo 

- Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky podľa §  8 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2019 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 

- Spolufinancovanie projektu s názvom „Úsek 208-04 Cesta Veľké Dvorníky – 

Dunajská Streda časť v dĺžke 0,486 km” vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov 

z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, t.j. vo výške 

8 776,70 €. 

  

Druhý vypísaný projekt je pod názvom „Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia 

Ružovej ulice vo Veľkých Dvorníkoch“. Celkové náklady spolu s 5 %-mi finančnými 

prostriedkami sú 96 827,56 €. Z toho 5 %-ne spolufinancovanie zo strany obce je vo výške 

4 841,38 €. Aby obec mohla podať projekt,  zastupiteľstvo má schváliť nasledovné : 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 
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Predloženie žiadostí  o NFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Územným plánom 

obce“. 

- Názov projektu : Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej ulice vo 

Veľkých Dvorníkoch  

- Kód výzvy :  OPLZ-PO6-SC:11-2019-1 

-  5 % -ne spolufinancovanie projektu t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

t.j. 4 841,38 Eur 

- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa? 

 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 

Predloženie žiadostí  o NFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Územným plánom 

obce“. 

- Názov projektu : Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej ulice vo 

Veľkých Dvorníkoch  

- Kód výzvy :  OPLZ-PO6-SC:11-2019-1 

-  5 % -ne spolufinancovanie projektu t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

t.j. 4 841,38 Eur 

- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

5. Schválenie prijatia úverov na 5 %-ne spolufinancovanie projektov 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že náš projekt podaný pod názvom „Komunitné centrum 

prestavba časti kultúrneho domu“ bol úspešný.  Rozpočet na výstavbu je vo výške 284 998,78 

€. Dotácia na prestavbu je vo výške 244 625,00 €. To znamená, že obec z vlastných 

finančných prostriedkov musí uhradiť 5 % -ne spolufinancovanie projektu a ešte 27 498,78 € . 

Obec nedisponuje s toľkými finančnými prostriedkami, potrebujeme na to prijať úver vo 

výške celkom  40 373,78 €. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obec prijala úver vo výške 40 373,78 € z OTP Banky. 

 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie úveru vo výške 40 373,78 € z OTP 

Banky.  

 

6. Prejednanie aktuálnych vecí 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že sa zvýšili odvody za komunálny odpad.  Doteraz poplatok  

na jedného občana s trvalým pobytom vo Veľkých Dvorníkoch  3,00 € ročne. Platba na 120 l 

smetné nádoby je 1,20 €/ks  a 1,80 €/ks  na 240 l. Ročný výdaj za odvoz komunálnych 

odpadov je vyšší ako príjem z poplatkov. 

Môj návrh :  
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- Ročný poplatok zvýšiť na 5,00 € /osoba s trvalým a prechodným pobytom vo Veľkých 

Dvorníkoch 

- Suma za odvoz 1 ks 120 l smetné nádoby 1,50 € a 3,00 € za 240 l/ks 

 

Na základe môjho návrhu pripravíme Všeobecné záväzne nariadenie. Na nasledujúcom 

plenárnom zasadnutí obecné zastupiteľstvo má schváliť  nové VZN o poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že skoro každá obec má uzavreté nájomné zmluvy na hrobové 

miesta. Podľa zákona by mala mať aj naša obec. K tomu potrebujeme graficky zamerať 

hrobové miesta. V roku 2020 plánujeme uskutočniť zameranie a od roku 2021 uzatvoriť 

nájomné zmluvy za hrobové miesta. Nakoľko režijné výdavky na údržbu cintorína sú vysoké 

navrhujem, aby každý dom prispel  s 2,00 € na túto údržbu.   

Obecné zastupiteľstvo bolo toho názoru, že návrh pána starostu nepodporí, ale podľa ich 

názoru je potrebné prepracovať VZN o daní z nehnuteľnosti a zvýšiť daň zo stavieb, a 

z týchto príjmov vykryť náklady na cintorín. 

Návrh na VZN  obce Veľké Dvorníky o dani z nehnuteľností prerokujú na nasledujúcom 

zasadnutí.  

 

 7. Záver 

 

Po vyčerpaní programu pán 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 

         zuapisovateľka 
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