Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Dvorníky
____________________________________________________________
Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky, konaného
dňa 29. 12. 2014 na Obecnom úrade Veľké Dvorníky
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky (ďalej aj len: „OZ“) podľa
prezenčnej listiny
- starosta obce Veľké Dvorníky: PhDr. Ján Ürögi
- predsedníčka volebnej komisie: p. Zuzana Sidóová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 §12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
5. Voľba odborných komisií
6. Schválenie platu starostu obce
-

Informácia starostu o finančnom stave obce

7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
2. riadne zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a viedol PhDr. Ján Ürögi, starosta obce.
Starosta privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.

K bodu 2 programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov p. Štefana Volnera a Bc.
Pavla Domonkosa.
Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil p. Ing. Kolomana Pongrácza.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.

K bodu 3 programu OZ
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že pred 2. zasadnutím obecného
zastupiteľstva osobne prevzal oznámenie , v ktorom 1. náhradník Zoltán Miklós Ing. vzdal sa
poslaneckého mandátu v prospech druhého v poradí, a nakoľko Alžbeta Földesová je
prítomná na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako 2. náhradník môže zložiť sľub poslanca.
Starosta obce ešte oznámil prítomným, že kandidátka Mgr. Piroska Vércse Tóth je neprítomná
kvôli PN.
Starosta obce PhDr. Ján Ürögi prečítal zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Potom postupne novozvolení poslanci:
Erika Csibrey, Alžbeta Földesová, Imrich Posztós, Ing. Eugen Stemmer, Karol Vígh,
slovom sľubujem ako i svojím podpisom sľub potvrdili.
P. Zuzana Sidóová, predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia
novozvoleným poslancom OZ obce Veľké Dvorníky.
Starosta obce PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov
obecného zastupiteľstva a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce informoval prítomných, o stave po volieb a o čiastočnom odovzdaní funkcie:
Doterajší starosta neodovzdal kompletnú spisovú a písomnú agendu (vrátane základných
vnútorných predpisov a uznesení). Spisovú a písomnú agendu neukončených aktivít obce
a nevybavených vecí (spisov) a technické a ďalšie pomôcky, ktoré mu boli zverené
v súvislosti s výkonom funkcie odovzdal len čiastočne. Doterajší starosta neodovzdal všetky
materiály písomného aj technického charakteru, ktoré sa týkajú výkonu funkcie starostu obce.
Novozvolený starosta od odovzdávajúceho starostu prevzal iba hotovosť, stav pokladne podľa
inventúrneho súpisu 3832,21 €. Prevzal iba insígnie obce a pečiatky obce niektoré technické
pomôcky a jedinú agendu a to Agendu pozemkových úpravách.

Dohodou ukončili pracovný pomer všetky administratívne pracovníčky a hlavná kontrolórka
obce sa vzdala funkcie hlavnej kontrolórky. Na úrade sa nenachádzajú zápisnice zo zasadnutia
OZ ani zmluvy z posledného obdobia.
Poďakoval občanom obce, za prejavenú dôveru a za pomoc pri uskutočnení obecného
podujatia.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce PhDr. Ján Ürögi prečítal program zasadnutia OZ. Po predstavení bodu číslo
4. dal hlasovať za schválenie programu v predloženom znení.
Tento návrh nebol schválený
Hlasovanie:
ZA: 3

PROTI: 5

ZDRŽALI SA: 0

Poslanci OZ spoločne dali pozmeňujúci návrh aby hlasovali o jednotlivých programoch
osobitne.
Hlasovanie o programu číslo 4 - poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle ods. 2, 3, 5 a 6 §12 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Tento návrh nebol schválený
Hlasovanie:
ZA: 3

PROTI: 5

ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o programu číslo 5 - Voľba odborných komisií
Tento návrh nebol schválený
Hlasovanie:
ZA: 3

PROTI: 5

ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o programu číslo 6 - Schválenie platu starostu obce, informácia starostu
o finančnom stave obce
Tento návrh bol schválený
Hlasovanie:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Na návrh pána poslanca Štefana Volnera hlasovali o doplnení programu voľbou hlavného
kontrolóra obce

Hlasovanie o programu číslo 7 – voľba hlavného kontrolóra obce
Tento návrh bol schválený
Hlasovanie:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o programu číslo 8, 9 – diskúsia, záver
Tento návrh bol schválený
Hlasovanie:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia osobitne podľa
schválených zmien.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa schválených zmien:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Schválenie platu starostu obce
-

Informácia starostu o finančnom stave obce

5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 4 programu OZ
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné v zmysle § 3 a 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov určiť plat starostu obce. Starosta obce informoval prítomných, že
tak ako to sľúbil v predvolebnej kampani 50% zo svojho platu poskytne sociálne slabším
občanom obce a v prospech obce.

Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva určili plat starostu obce.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch:
Určuje
úpravu základného platu starostu obce Veľké Dvorníky v súlade s § 4 ods. 2) zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov na 1,7 násobok, čo je (824,00 x 1,98) x 1,70 = 2774,00 €.
Predložený návrh bol schválený
Hlasovanie:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce poďakoval za hlasovanie a informoval prítomných o finančnom stave obce

K bodu 5 programu OZ
Voľba hlavného kontrolóra
Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali že je potrebné vyhlásiť voľbu
hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce ku dňu 15.12.2014
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
a/ vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 9. 2. 2015 na zasadnutí OZ obce Veľké Dvorníky
b/ ustanovuje
1. vykonať voľbu podľa § 18 písmena a) odst.3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky,
2. náležitosti prihlášky takto:
- meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení neskorších predpisov,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s
uvedením pracovnej pozície,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na odovzdanie
prihlášky.
c/ určuje
podmienky pre kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra takto:
1. kvalifikačné podmienky v súlade s ustanovením §18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. pracovný pomer na skrátený úväzok, pracovný čas, ktorého dĺžka je 22,5 hodín týždenne
3. otváranie obálok 26. januára 2015 o 15.30 hod. na obecnom úrade
d/ zriaďuje
dočasnú komisiu na výberové konanie hlavného kontrolóra, ktorá vykoná kontrolu prihlášok,
ich úplnosť a posúdenie splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa
zákona 369/1990 Zb.
e/ volí
za členov komisie na výberové konanie hlavného kontrolóra Bc. Pavla Domonkosa, Štefana
Volnera a Ing. Eugena Stemmera
Predložený návrh bol schválený
Hlasovanie:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ
Diskúsia
Začala sa búrlivá diskusia medzi občanmi a bývalým starostom, ktorú ukončil starosta obce
PhDr. Ján Ürögi a následne ukončil programový bod.

K bodu 7 programu OZ
Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.

PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval prítomným za účasť. Starosta zaželal všetkým
občanom šťastný nový rok a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a prítomní občania po závere začali voľnú
diskusiu ktorú ukončili o 19.15 hod.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 29. 12. 2014

.............................................
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

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

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

Štefan Volner
overovateľ

Bc. Pavel Domonkos
overovateľ

