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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 08. júna 2022 z  2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 08. júna 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.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomní : Ing. Iván Ürögi - osp  

                      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 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. PhDr. 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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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii  

5. Určenie volebného obvodu 

6. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 

t.j. 2022-2026 

7. Prejednanie a schválenie žiadosti 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

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

Hlasovanie : 

                     Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii  

 

Pán PhDr.Ürögi – poprosil pána Ing. Eugena Stemmera, aby predniesol správu komisie na 

ochranu záujmu pri výkone verejných funkcii. 

 

Pán Ing.Stemmer – Komisia konštatovala, že majetkové priznanie pána starostu obce PhDr. 

Jána Ürögiho za rok 2021 bolo podané včas a v zmysle platných zákonov a priznanie bolo 

v priadku. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby správu komisie verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcii bralo na vedomie obecné zastupiteľstvo? 

 

 

                         Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu komisie verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcii. 

 

5. Určenie volebného obvodu 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – V tomto roku 29. októbra sa konajú voľby do samosprávy obce. Obecné 

zastupiteľstvo má určiť volebné obvody pri voľbách do samosprávy. V obci v ktorej sa má 

zvoliť 12 alebo menej poslancov podľa zákona 346/1990 Zb. § 9 ods. 2 zastupiteľstvo má 

určiť jeden volebný obvod. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pri voľbách do samosprávy obcí bol určený jeden volebný 

obvod? 
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                         Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo jeden volebný obvod pri voľbách do samosprávy 

obce. 

 

6. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 

    t.j. 2022-2026 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že podľa zákona 369/1990 Zb. § 11 ods.3 počet poslancov do 

obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie má určiť terajšie obecné 

zastupiteľstvo. Obec Veľké Dvorníky má 1348 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže určiť 

9 alebo 7 členné zastupiteľstvo . Vo volebnom období  2018-2022  zastupiteľstvo bolo 7 

členné. Spolupráca bola veľmi dobrá. Dané úlohy obecné zastupiteľstvo riešilo na vysokej 

odbornej úrovni, ako aj kladným prístupom k riešeniu daných záležitostí. Navrhujem na 

nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, aby obecné zastupiteľstvo ostalo 7 členné. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo určilo vo volebnom období 2022-

2026 v obvode č. 1, ktorý zahŕňa volebný okrsok č. l, a  bolo zvolených 7 poslancov? 

 

                         Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo, že vo volebnom období 2022-2026 obecné 

zastupiteľstvo bude 7 členné, ktorí budú zvolení v obvode č.1. Vo Volebnom obvode č. 1, 

ktorý zahŕňa volebný okrsok č. 1 a bude zvolených 7 poslancov. 

 

7. Prejednanie a schválenie žiadosti 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – V posledných rokoch našu obec  zasiahlo viacero nepredvídaných situácií, 

ktoré bolo treba riešiť  na základe ktorých ekonomická situácia krajine sa zhoršila /COVID, 

ukrajinská vojna. V dôsledku toho stúpa výška inflácie, ktorá postihuje obyvateľov najmä 

dôchodcov a v neposlednom rade aj detí. Stále sa zvyšuje cena potravín, režijné náklady atď. 

V júni skončí školský rok 2021/2022. V septembri sa začína nový školský rok, teda príprava 

detí na nový školský rok  je čoraz drahšia.  

Navrhujem, aby, dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a deti do 15 rokov dostali 

jednorazovú výpomoc vo výške 10,00 € vo forme nákupných poukážok. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a deti do 15 

rokov dostali jednorazovú výpomoc vo výške 10,00 € vo forme nákupných poukážok? 

 

                      Za : 5                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo pre dôchodcov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek 

a pre deti do 15 rokov jednorazovú výpomoc vo výške 10,00 € vo forme nákupných 

poukážok. 
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil pán poslanec Ing: Ivan Ürögi. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je odteraz  6 členné. 

 

Pán PhDr. Ürögi JH-UniMed, s.r.o., Tôňska 707/1, Dolný Štál v zastúpení MUDr. Gergelya 

Szigetiho, obvodného lekára vo Veľkých Dvorníkoch podalo žiadosť o predĺženie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov  na 10 rokov v budove na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké 

Dvorníky. Tak isto BALNEO-MED, s.r.o. Rényska 4200/23, Dunajská Streda v zastúpení 

MUDr. Zoltána Tótha podalo žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov   

tiež na 10 rokov v budove na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky. 

Ich nájomné zmluvy sa skončia 31. januára 2023. Naďalej chcú využívať prevádzkovanie 

ambulancie vo Veľkých Dvorníkoch a poskytovať zdravotné služby pre našich obyvateľov. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomnej zmluvy 

nebytových priestorov na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky na 10 rokov od 01.02.2023 

do 31.01.2033 pre JH-UniMed, s.r.o. Tôňska 707/1, Dolný Štál, za podmienok uzatvorených  

v predošlej zmluve zo dňa 01.10.2016? 

 

 

 Za :6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  predĺženie nájomnej zmluvy nebytových 

priestorov na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky na 10 rokov od 01.02.2023 do 

31.01.2033 pre JH-UniMed, s.r.o. Tôňska 707/1, Dolný Štál, za podmienok uzatvorených  v 

predošlej zmluve zo dňa 01.10.2016. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomnej 

zmluvy nebytových priestorov  na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky na 10 rokov od 

01.02.2023 do 31.01.2033 pre BALNEO-MED, s.r.o. Rényska 4200/23, Dunajská Streda, za 

podmienok uzatvorených  v predošlej zmluve zo dňa 19.10.2015? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predĺženie nájomnej zmluvy nebytových 

priestorov na parc.č. 77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky na 10 rokov od 01.02.2023 do 

31.01.2033 pre BALNEO-MED, s.r.o. Rényska 4200/23, Dunajská Streda, za podmienok 

uzatvorených  v predošlej zmluve zo dňa 19.10.215. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelőségű Európia Társulás 

Tatabánya vypísal projek pod názvom „ Pályázati felhívás a Kisprojekt Alapból pályázók 

számára a nyugati határtérségben“. Termín podania žiadosti je 24. júna 2022. Výška 

oprávnenej sumy je do 50 000,00 €. Podmienkou podania žiadosti je, že ju treba podať spolu 

s partnerskou obcou. Obec Veľké Dvorníky chce podať žiadosť  spolu s partnerskou obcou 

Kajálpéc. Ak podaný projekt bude úspešný, schválená suma sa rozdelí percentuálne medzi 

obcami. Ďalšia podmienka je, že obec z vlastných finančných prostriedkov musí zabezpečiť 

15 % zo schválenej sumy. 
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Dávam hlasovať, kto je za, aby spolu s partnerskou obcou „Kajárpéc“ bola podaná žiadosť 

a aby z vlastných finančných prostriedkov bolo zabezpečené 15 % zo schválenej sumy? 

 

                 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti spolu s partnerskou obcou 

„Kajárpéc“ a aby z vlastných finančných prostriedkov bolo zabezpečené 15% zo schválnej 

sumy. 

 

Pán PhDr.Ürögi -  Pri výstavbe Komunitného centra sa vyskytli  problémy a to vodovod 

a vodovodná prípojka pri kultúrnom dome  nevyhovujú požiarnym predpisom. Ďalej 

kanalizácia nebola pripojená na verejnú kanalizáciu. Tieto náklady nie sú zahrnuté do 

rozpočtu Komunitného centra. Zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky 

s prečerpávacou stanicou obec musí zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov.  

Maximálna výška realizácie spolu s DPH cca 5 000,00 €. 

 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky 

s prečerpávacou stanicou pre Komunitné centrum bola zrealizovaná z vlastných finančných 

prostriedkov spolu s DPH do výšky 5 000,00 €? 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej 

prípojky s prečerpávacou stanicou pre Komunitné centrum do výšky 5 000,00€ s DPH. 

 

 

Informácia : 

- V nedeľu sme oslavovali na športovom ihrisku Deň detí  

- 1. a 2.  júla Modelársky klub usporiada  preteky triedy FSR –   v rámci 

majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch 

- 9. júla bude súťaž  psov na futbalovom ihrisku 

- 10. júla sa uskutočnia hasičské preteky „súťaž DAILY“ vo Veľkých Dvorníkoch 

na futbalovom ihrisku 

- Obecné dní budú 7. augusta  

- 13. augusta  od 10.00 hod. do 11.00 hod.  uskutoční v našej obci sprievod retro aut 

- Robíme všetko pre poriadok v obci aj napriek nezodpovedným prístupom 

niektorých občanov, ktorý odhadzujú odpad 

- Pokračujú práce na prestavbe KD -  komunitné centrum 

- Začali sa práce na  prístavbe materskej školy 

- Na výstavbu chodníka na Hviezdnej ulice sme už zabezpečili materiál    

- Pripravujeme izoláciu  strechy kultúrneho domu  

- Pre informáciu - DRD STAV, s.r.o., Dunajská Streda podal žiadosť na prenájom  

parc.č.l 774/1, 774/3 a 819/2 v kat.úz. Veľké Dvorníky a žiadal o predaj parc.č.  

819/3 a 819/4 v kat. úz. Veľké Dvorníky, s danou záležitosťou sa budeme zaoberať 

na ďalších plenárnych zasadnutí 
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8. Diskusia 

 

 

Pán Makki – Obyvatelia Vinohradníckej ulice sa sťažovali kvôli rýchlosti dopravy. Cez ulicu 

autá idú s veľkou rýchlosťou, čo je veľmi nebezpečné pre chodcov. Navrhujú umiestniť 

spomaľovač rýchlosti. 

 

Pán PhDr.Ürögi – Žiadosť nemôžeme splniť, nakoľko tá cesta je vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 

9. Záver 

 

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 D.a.h. 

 

 

 

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

     Károly Makki                                    PhDr. Ján Ürögi 

   overovateľ zápisnice  starosta obce 

 

 

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

 PhDr. Pavel Domonkos 

  overovateľ zápisnice 

 

 

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

   Mária Ághová 

   zapisovateľka 
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