
Uznesenie 1/2019- Pl zo dňa 18.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

A/ berie na vedomie 

1. Stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ 

v znení neskorších predpisov č.j. OÚ/TT/OVBP/2019/005735/2019/Tr zo dňa 

25.01.2019 k Územnému plánu Obce Veľké Dvorníky 

2. Správu o prerokovaní Územného plánu obce Veľké Dvorníky 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 

2020-2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 

4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2018 

5. Podlžnosť vo výške 23 107,39 € voči nájomníkom nájomných bytov 

 

B/ konštatuje 

1.  Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ivan Ürögi zložil zákonom   

predpísaný sľub poslanca do obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch 

 

C/ schvaľuje  

1. Za overovateľov zápisnice PhDr. Pavela Domonkosa a Károlya Makkiho a za 

zapisovateľku Máriu Ághovú 

2. Program rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Územný plán obce Veľké Dvorníky 

4. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu ÚPO 

Veľké Dvorníky 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky č. 1/2019 zo dňa 18.02.2019, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veľké Dvorníky 

s účinnosťou od 05.03.2019 

6. Rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

8. Vyplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 pre starostu obce PhDr. Jána 

Ürögiho 

9. Darovanie nákupných poukážok pre dôchodcov nad 62 rokov do konca volebného 

obdobia 3x ročne v hodnote 10,00 € 

10. Jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500,00 € pre Anitu Bíróovú  ohľadom 

úmrtia manžela Gábora Bíróa, bývalého poslanca obecného zastupiteľstva  

11. Odpredaj pozemku parc.č.  38/13 v kat. úz. Veľké Dvorníky vo výmere 310 m2, 

ktorá je  vedená ako TTP pre Mikuláša Domonkosa a manželku Annu 

Domonkosovú, bytom Veľké Dvorníky, Vládna ul. č. 55 za kúpnu cenu 6,20 €/m2. 

Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedenými v § 9a ods. 6, 7 zák. č. 

258/2009 Z.z. 

12. Zrušenie predkupného práva obce Veľké Dvorníky na parc.č. 171/61 orná pôda vo 

výmere 1652 m2, parc.č. 171/451 orná pôda vo výmere 292 m2 a parc.č.171/452 vo 



výmere 48 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré boli súčasťou kúpnych zmlúv 

uzatvorených dňa 02.11.2001 na 10 rokov v katastrálnom území Veľké Dvorníky 

13. Vrátenia podlžnosti nájomníkom nájomných bytov, ktorého vyplácanie   je posunuté 

o dva roky na rok 2021, a to vo výške 23 107,39 €. Túto čiastku  obec vráti postupne 

v priebehu  štyroch rokov a to od 2021 do 2025 

14. Dĺžku diskusného prejavu na plenárnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v trvaní  max. 2 minúty  

D/ volí  

1. Poslanca Ing. Ivana Ürögiho za člena Komisie verejného poriadku 

 

 


