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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 25. novembra 2016 z  10. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2016 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce     

                        Štefan Volner                                   zást. Starostu 

                        Mgr.Pavel Domonkos poslanec 

                        Mgr.Attila Paraszti                                  „ 

  Ing. Eugen Stemmer   „ 

                        Ing. Jozef Stemmer                                    „     

                        Edita Ürögiová   „  

 Ing.Koloman Pongrácz                    hl. kontrolór 

 

Neprítomní :  Karol Vígh            

                       Jozef Vágó  

  Mgr. Erika Csibrey  - ospr.  

  

1. Zahájenie 

 

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

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

zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Štefan Volner                              2. Mgr. Pavel Domonkos 

 

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 

369/1990 Z.b. § 12 ods. 4. 

 

 

 

 

 



 

Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky o podmienkach 

nájmu obecných bytov 

5. Schválenie návrhu Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky o dani 

z nehnuteľností na rok 2017 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

        Hlasovanie : 

 

                Za : 6                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

                Program rokovania obecného zastupiteľstva jednohlasne bol schválený. 

 

 

4. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky 

o podmienkach nájmu obecných bytov 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov bol doručený všetkým poslancom. 

Chce niekto k tomu niečo dodať, alebo má k tomu nejaké pripomienky? /VZN obce 

Veľké Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov je v prílohe/ 

 

Keď nie sú žiadne pripomienky dávam hlasovať, kto je za, aby Všeobecného záväzné 

nariadenie obce Veľké Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov bolo 

schválené  v predloženej forme? 

 

                Za : 6                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

               Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce  

               Veľké Dvorníky o podmienkach nájmu obecných bytov. 

 

 

5. Schválenie návrhu Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľké Dvorníky  

o dani z nehnuteľností na rok 2017 
 

Pán PhDr. Ján Ürögi - Predniesol zmeny vo VZN obce Veľké Dvorníky o dani 

z nehnuteľností na rok 2017. Zmena je v sadzbách  u stavebných pozemkoch. Obec 

Veľké Dvorníky má už  výše 1200 obyvateľov. Podľa obyvateľov obec je zaradený do 

vyššej skupiny, kde stavebné pozemky majú hodnotu 18,58 €/m2 oproti 13,2775 

€/m2. U stavebných pozemkoch a u zastavanej ploche u záhradách a u ostatnej ploche  

hodnota sa určuje na dve desatinné miesto. 

 



Dávam hlasovať, kto je za, aby Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky 

o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 bolo schválené v predloženej forme? 

 

                Za : 6                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

            Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce  

            Veľké Dvorníky o dani z nehnuteľností na rok 2017. 

 

6.  Diskusia 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť pána Štefana Németha, bytom Veľké Dvorníky.  

Pán Németh v žiadosti žiada obecné zastupiteľstvo, aby schválilo, že na parc.č. 361, 

ktorú vlastní obec pred jeho nehnuteľnosťou mohol upraviť chodník a to zo zámkovej 

dlažby. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pána Németha 

Štefana, a na parc.č. 361 pred jeho nehnuteľnosťou  mohol upraviť chodník a to zo 

zámkovej dlažby? 

 

             Za : 6                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo na parc.č. 361 upraviť chodník a to zo 

zámkovej dlažby. 

 

Plenárne zasadnutie už neplánujeme, keď bude potrebné Vám pošleme pozvánku a aj 

telefonicky Vás zavoláme. 

 

7. Záver 

 

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

            a  plenárne zasadnutie ukončil. 

 

 

D.a.h. 

 

 

 

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

     Štefan Volner 

   overovateľ zápisnice      PhDr. Ján Ürögi  

  starosta obce 

 

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

     Mgr.Pavel Domonkos 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      


