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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 29. septembra 2016 z  7. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2016 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce     

                        Mgr. Erika Csibrey   poslanec 

                        Mgr.Pavel Domonkos                               „ 

  Mgr.Attila Paraszti         „    

                        Ing. Jozef Stemmer                                   „     

                        Edita Ürögiová  „  

 Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór 

 

Neprítomní :  Karol Vígh        - ospr.    

                       Jozef Vágó - ospr. 

 Ing. Eugen Stemmer   - ospr. 

 Štefan Volner   - ospr.  

  

1. Zahájenie 

 

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

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje päť poslancov a preto 

zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Ing. Jozef Stemmer                               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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Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre obvodného lekára 

5. Schválenie zloženia inventarizačnej komisie 

6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Obce Veľké Dvorníky o podmienkach 

nájmu obecných bytov   

7. Schválenie Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Veľké Dvorníky 

8. Prejednanie aktuálne žiadostí a záležitostí obce 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

   Pred schválením programu zasadnutia Pán PhDr. Ürögi podal návrh na modifikáciu    

   programu. Navrhol vynechať bod 6. schválenie Všeobecného záväzného nariadenia  

   Obce Veľké Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov, nakoľko  návrh, čo sme   

   poslali spolu s pozvánkou ešte treba modifikovať. Na nasledujúce zasadnutie  

   spolu s pozvánkou, každý poslanec dostane modifikovaný návrh.   

 

Pán PhDr. Ürögi - predložil na schválenie modifikovaný program obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

 

Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie uzavretie zmlúvy o nájme nebytového priestoru pre obvodného lekára 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že obvodné zdravotné stredisko po MUDr. Tóthovej  od 

októbra 2015 prenajímal MUDr. Kolonyi. Ordináciu mal  3 krát týždenne. Obyvatelia obce 

Veľké Dvorníky žiadali, aby obvodný lekár vo Veľkých Dvorníkoch by mohol mať ordinačné 

hodiny od pondelka do piatku t.j. denne. MUDr. Kolonyi nevedel zabezpečiť každodenné 

ordinácie. Podarilo sa dohodnúť s MUDr. Gergelyem Szigetim. Pán doktor od októbra chce 

prenajímať zdravotné stredisko, nakoľko MUDr. Kolonyi nájomnú zmluvu rozviazal 

k 30.9.2016. MUDr.  Szigeti má možnosť na každodenné ordinácie od 08.00 hod. do 12.00 

hod.  vo Veľkých Dvorníkoch. 

Nájomná zmluva je pripravená na schválenie. Výška nájomného je 44,78 € mesačne t.j. 

537,45 € ročne.  

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za aby nájomná zmluva o nájme nebytového 

priestoru bola schválená  a podpísaná medzi Obcou Veľké Dvorníky a medzi JH-UniMED 

s.r.o., Dolný Štál, štat. zástupcom MUDr. Gergelyem Szigetim s účinnosťou od 1.10.2016 

výška nájomného mesačne je 44,78 t.j. 537,45 € ročne?  

 

Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 



4 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru 

medzi Obcou Veľké Dvorníky a medzi JH-UniMED s.r.o., Dolný Štál, štat. zástupcom 

MUDr. Gergelyem Szigetim s účinnosťou od 1.10.2016 mesačne vo výške 44,78 € t.j. ročne 

537,45 €.  

 

 

5. Schválenie zloženia inventarizačnej komisie 

 

Pán PhDr. Ürögi – Po komunálnych voľbách  roku 2014 na obecnom úrade sme nenašli zatiaľ 

žiadne dokumenty v súvislosti s inventarizáciou. V ročnej uzávierke inventarizačný zoznam  

je dôležitý, lebo takto dostaneme ozajstný obraz o majetku obce. Inventarizácia sa uskutoční 

do 31. októbra 2016. Na novembrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci majú 

schváliť inventarizáciu a majú schváliť veci určené  na vyradenie. 

 

Do inventarizačnej komisie navrhujem : Mgr. Paraszti Attila 

                                                                  Ing. Stemmer Jozef 

            Mgr. Domonkos Pavel  

 

Pýtam sa Vás, či súhlasíte s mojím návrhom?      

            

         

   Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zloženie inventarizačnej komisie v zložení : 

  

Mgr. Paraszti Attila 

Ing. Stemmer Jozef 

Mgr. Domonkos Pavel  

 

6. Schválenie Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Veľké 

Dvorníky 
 

 

 

 Pán PhDr. Ürögi – Spolu s pozvánkou ste dostali Návrh „Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami Obce Veľké Dvorníky“. Každý si to mohol preštudovať. Pýtam sa 

či máte k zásadám niejaké návrhy alebo návrh na modifikáciu? /Návrh – „Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Veľké Dvorníky“  sú v prílohe/? 

 

Ak nie – dávam hlasovať, kto je za, aby Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Obce Veľké Dvorníky boli schválené ? 

 

   Za : 5                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Obce Veľké Dvorníky.  
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6. Prejednanie aktuálne žiadostí a záležitostí obce 

 

Pán PhDr. Ürögi – predniesol, že nad materskou školou z dvojizbového bytu sa vysťahoval 

Gabriel Posztós s rodinou. Nasledujúci žiadateľ v evidencii je Dávid Bazsó, obyvateľ obce 

Veľké Dvorníky. Od 1.októbra 2016 mu bude pridelený dvojizbový byt nad materskou 

školou. 

- Výstavba Poľnej cesty sa blíži ku koncu. Keď sa uskutoční kolaudácia PPA preukáže 

na náš účet dotáciu na výstavbu. 

 

- Skončila sa oprava Domu smútku. Vďaka  sponzorom, ktorý so svojou prácou 

a s finančnými prostriedkami podporovali opravu.  

 

- V tomto roku na futbalovom ihrisku usporiadali 6 turnaj medzi politickými stranami. 

 

- Vo Veľkých Dvorníkoch sú chodníky vo veľmi zlom stave. Postupne ich budeme 

opravovať. 

 

- Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  Iveta Páczer 

podala  na obecný úrad kopu žiadostí.   Zabezpečili sme dokumenty  na obhliadnutie, 

aby z nich mohla urobiť výpisy. Ona iba raz využila túto možnosť. Opätovne podala 

žiadosť na zaslanie formou elektronicky. Dokumenty, ktoré sú obsahovo veľké sme jej 

umožnili obhliadnuť na obecnom úrade. Žiadosti dávajú viac práce  zamestnancom 

obecného úradu, ale oni to zvládajú dokonale hoci  nad rámec ích  pracovného času. 

- Od pani Evy Mészárosovej, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 10. Sťažovala sa 

na suseda Františeka Gombosa, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 11. Sťažnosť 

sme doručili komisii KOVP. Poprosím pána Mgr. Paraszti Attilu, aby predniesol 

správu.  

Pán Mgr. Paraszti – Komisia KOVP bola dvakrát na miestnej obhliadke,  pani Mészárosová 

sa sťažovala na neporiadok na smrad a na dym, čo od nich ide keď kúria. Pani Mészárosová 

uviedla, že kvôli smradu a dymu nemôžu vyjsť na dvor a nemôžu využívať a  oddychovať na 

vlastnej nehnuteľnosti. Boli sme u pána Gombosa, ktorý sľúbil, že dvor dá do poriadku 

a zvieratá odsťahuje ďalej do záhrady, aby susedia necítili smrad. Pán Gombos  tvrdil, že kúri 

iba drevom. Pani Mészárosová naďalej trvala na  to, že  podá sťažnosť ďalším úradom.   

 

Pán PhDr. Ürögi – Ďakujem za správu. Má niekto niečo k tomu dodať? 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli,  aby pán Gombos bol prejednaný pred KOVP a aby 

boli vyvodené opatrenia. 

 

 

7. Diskúsia 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Prosím má niekto ešte niečo? 

 

Pán Makki – Už som spomínal, že cez ulice Nový rad idú autá s veľkou rýchlosťou. 

Obyvatelia ulíc dali návrh na umiestnenie spomalňovačov rýchlostí. 

 



6 

 

Pán PhDr. Ürögi – Poinformujeme sa a keď je to možné vyhovieme  žiadosti obyvateľov ulice 

Nový rad. 

 

 

 

 

 

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 

 

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

      Ing.Jozef Stemmer 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      

 

 

 

 

   

 

 


