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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 13. decembra 2019 z  8. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 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.  PhDr. Pavel Domonkos                                  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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2020 

5. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia  obce o dani z nehnuteľností“ 

6. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia obce o poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad“  

7. Schválenie: Členstvo obce Veľké Dvorníky v Združení obcí Stredného Žitného 

ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

8. Prejednanie a schválenie žiadostí   aktuálnych vecí 

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania.  

Hlasovanie : 

                     Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

     Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2020 

 

Pán PhDr. Ürögi – Návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2020, 2021 a 2022 Vám bol 

doručený. 

Prosím pána hlavného kontrolóra  Ing. Kolomana Pongrácza, aby predniesol  stanovisko k 

návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2021-2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

Ďakujem za správu. Máte otázky k správe alebo k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na 

roky 2021-2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020? 

 

Ak nie, dávam hlasovať, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu 

obce na roky 2021-2022. 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-

2022. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie návrh rozpočtu 

obce Veľké Dvorníky na roky 2021-2022? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie návrh rozpočtu obce Veľké Dvorníky na 

roky 2021-2022. 

 



 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Veľké 

Dvorníky na rok 2020? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2020. 

 

5. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia  obce o dani z nehnuteľností 

 

Pán PhDr. Ürögi – Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky o dani 

z nehnuteľností  bol doručený. Návrh bol vypracovaný podľa predchádzajúceho prerokovania. 

Na základe  návrhu VZN č.3/2019 ročná daň zo stavieb bude zvýšená cca o 950,00 €/rok. 

Ročná sadzba dane  pre vlastníkov  ornej pôdy je navýšená z 0,38 % na 0,40 %. Od platenia 

dane zo stavieb a bytov na základe návrhu VZN č. 3/2019 sú oslobodení dôchodcovia nad 64 

rokov. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo „ Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Veľké Dvorníky  č. 3/2019 o dani z nehnuteľností“? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „ Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky  č. 3/2019 o dani z nehnuteľností“. 

 

 

6. Schválenie „Všeobecného záväzného nariadenia obce o poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad“  

 

Pán PhDr. Ürögi – Návrh VZN obce o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad tiež bol každému doručený.  Zmeny sú v § 3, to znamená, že je zvýšená sadzba 

poplatku za zmesový komunálny odpad na 7,00 €/rok/osoba. Za každý jeden odvoz 120 l 

zbernej nádoby sa platí 1,90 €, za 240 l zbernej nádoby sa platí 3,80 €, formou žetónov, ktoré 

sa dajú kúpiť na obecnom úrade. Odvoz zbernej nádoby sa  vykoná na základe zakúpeného 

žetónu pripevneného na zbernú nádobu. Za odvoz zbernej nádoby  objemu 1100 l je poplatok  

18,00 €/ks. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo „ Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Veľké Dvorníky č. 4/2019  o poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad“ ? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „ Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky  č. 4/2019 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Schválenie: Členstvo obce Veľké Dvorníky v Združení obcí Stredného Žitného 

ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Preniesol, že medzi obcami Žitného ostrova sa zakladá združenie pod 

názvom : Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovane biologicky rozložiteľného 

odpadu so sídlom Veľká Lúč 20, 930 03 Lúč na Ostrove. Predmetom činnosti združenie je 

dlhodobé nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú na území obcí, ktoré sú členmi združenia. 

Cieľom je znižovanie objemu skladovaného odpadu, riešenie problémových javov 

v odpadovom hospodárstve členských obcí. Hlavnou úlohou bude zrealizovať kompostovanie 

zeleného a biologického odpadu a takto znížiť objem odpadu a znížiť finančné náklady na 

uloženie odpadu. Pred uzatvorením zmlúv obecné zastupiteľstvo má schváliť nasledovný 

návrh, ktorý znie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch, schvaľuje Zmluvu o združení obcí stredného 

Žitného ostrova pre separovanie biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/  a schvaľuje 

členstvo obce Veľké Dvorníky v Združení. 

 

Dávam hlasovať, kto je za návrh? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých 

poslancov Zmluvu o združení obcí stredného Žitného ostrova pre separovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu /BRO/  a schvaľuje členstvo obce Veľké Dvorníky v Združení. 

 

8. Prejednanie a schválenie žiadostí,   aktuálnych vecí 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že sú vypísané nové konkurzy.  Aby sme mohli pokračovať  je 

potrebné vypracovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo má poveriť starostu so zabezpečením 

všetkých činnosti k podaniu žiadosti o NFP vrátane projektov stavieb, potrebných verejných 

obstarávaní služieb a prác súvisiace s projektmi.   

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu so zabezpečením 

všetkých činnosti k podaniu žiadosti o NFP vrátane projektov stavieb, potrebných verejných 

obstarávaní služieb a prác súvisiace s projektmi?   

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne poverilo starostu so zabezpečením všetkých činnosti 

k podaniu žiadosti o NFP vrátane projektov stavieb, potrebných verejných obstarávaní služieb 

a prác súvisiace s projektmi. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že stromy na futbalovom ihrisku sú poškodené, majú zlý 

zdravotný stav,  sú sčasti vyschnuté a ohrozujú ľudský život, sú napadnuté a vyžraté 

s hmyzom a húsenicami.  Na miestnej obhliadke sme zistili, že ide o70 stromov. Na parc. č. 

336/24 je 40 a na parc.č. 337/15 je 30 stromov. Navrhujem, aby stromy boli vyrezané v dvoch 

etapách nasledovne : do konca januára 2020, 40 ks stromov a na parc.č. 336/24 a do konca 

marca 30 ks stromov na parc. č. 337/15. 

 



Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo v kat. úz. Veľké Dvorníky 

výrub 40 ks stromov na parc.č. 336/24 do konca januára 2020 a 30 ks stromov na parc.č. 

337/15 do konca marca 2020?  

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výrub 40 ks stromov na parc.č. 336/24 do konca 

januára 2020 a 30 ks stromov na parc.č. 337/15 do konca marca 2020. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že vo Veľkých Dvorníkoch verejné osvetlenie je už zastarané.  

Na ich údržbu sú častejšie vynaložené finančné výdavky, ktoré by sa znížili výmenou za 

nové. Na predbežnom stretnutí sme sa stretli s majiteľom firmy Lead arena s.r.o.. Majiteľ 

firmy informoval obecné zastupiteľstvo o výhodách výmeny verejného osvetlenia  na led 

osvetlenie a o peňažnej úspore, ktorá by sa dosiahla s nižšou spotrebou elektrickej energie. 

 

Pán Ing. Ürögi – Predniesol, že po obnove by bola lepšia viditeľnosť a úspora elektrickej 

energie v daných uliciach. Pán poslanec je toho názoru, že výmenu verejného osvetlenia 

máme zrealizovať na potrebných úsekoch ulíc. 

 

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

Veľké Dvorníky výmenu verejného osvetlenia na potrebných úsekoch ulíc s firmou Lead 

arena s.r.o. , Matúškovo? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo v obci Veľké Dvorníky výmenu verejného osvetlenia na 

potrebných úsekoch ulíc s firmou Lead arena s.r.o. , Matúškovo. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že PURA W, s.r.o. , Dunajská Streda žiada o prenájom 

pozemku v kat. úz. Veľké Dvorníky parc .č. 585/2 výmera 675 m2 vedená ako ostatná plocha 

a parc. č. 586/2 výmera 313 m2 vedená ako zastavaná plocha. Pozemok potrebujú na to, aby 

mohli umiestniť bránu zo strany cesty Búšlak, aby sa im tak uľahčil prístup do areálu. Návrh 

prenájmu je 0,125 €/m2/mesiac. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov v kat. úz. 

Veľké Dvorníky a to: parc.č. 586/2 výmera 313 m2 vedená ako zastavaná plocha a parc.č. 

585/2 výmera 675 m2 vedená ako ostatná plocha pre PURA W, s.r.o., Kračanská cesta 

785/41, Dunajská Stred, IČO: 52 21 66 67 mesačne za 0,125 €/m2? 

 

Za : 7                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom pozemkov v kat. úz. Veľké Dvorníky 

a to: parc.č. 586/2 výmera 313 m2 vedená ako zastavaná plocha a parc.č. 585/2 výmera 675 

m2 vedená ako ostatná plocha pre PURA W, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda, 

IČO  52 21 66 67 mesačne za 0,125 €/m2. 

 

Ako informáciu podávam, že PURA W, s.r.o. splnila svoju ohlasovaciu povinnosť a nahlásila 

oplotenie parc. č. 584 v kat. úz. Veľké Dvorníky a terénne úpravy. 

 

 



Ďalšia informácia pre obecné zastupiteľstvo sa týka  MŠ. V každom roku sa zvyšuje počet 

zapísaných detí do MŠ. Kapacita v MŠ je na 25 detí. Musíme pouvažovať ako ďalej. Bude 

vypísaná výzva na prestavbu MŠ, obec môže podať žiadosť,  len keď bude zrušená ťarcha, 

ktorá je daná na daný pozemok. Už sme dali sme vymerať pozemok,  tak ,  že budova MŠ sa 

oddelila a dostala nové parcelné číslo.  

Požiadali sme o zrušenie ťarchy na štátnom fonde.  

 

Dostali sme žiadosť od Csilla Szabó, bytom Veľké Dvorníky, Vládna ul.č. 50/7. Žiada 

o odpustenie miestneho poplatku za rozvoj obce vo výške 900,00 €. Svoju žiadosť 

odôvodňuje s tým, že parcelu na výstavbu rodinného domu v kat. úz. Veľké Dvorníky za 

rodinným domom dostali od rodičov. Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 447/2015 

schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  obce Veľké Dvorníky č. 1/2018 o miestnom 

poplatku za rozvoj s právoplatnosťou od 01.01.2019. Všeobecné záväzné nariadenie na 

základe zákona neumožňuje oslobodenie od poplatku za rozvoj obce. 

 

Zo strany poslancov boli nasledovné pripomienky : 

Pán PhDr. Domonkos – Predniesol, že na futbalom ihrisku sú poškodené sprchy  a na 

multifunkčnom ihrisku  siete na bránkach a ešte ďalšie veci, ktoré sú porozbíjané v šatniach. 

 

Pán Volner – Obec musí premyslieť, či potrebujeme futbal alebo nie. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Futbalisti  hrajú zadarmo, ale treba  prehodnotiť,  či je futbal za takýchto 

podmienok potrebný keď na obnovu zničených zariadení sú výdavky. Teba žiadať od hráčov, 

aby ich prístup k obecným hodnotám , ktoré sú im poskytnuté bezodplatne na futbalovom 

ihrisku nepoškodzovali. 

 

 

9. Záver 

 

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

a plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

 

 

 

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

       PhDr. Pavel Domonkos PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

     Károly Makki  

   overovateľ zápisnice 

 

 

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

        Mária Ághová 

         zapisovateľka 



 


