Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

4/2016 - Pl

Zápisnica

z 4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 16. júna 2016
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 16. júna 2016 z 4. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Mgr. Erika Csibrey
Bc.Pavel Domonkos
Ing.Eugen Stemmer
Ing. Jozef Stemmer
Edita Ürögiová

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
„

Neprítomní : Karol Vígh - ospr
Jozef Vágó - ospr
Bc. Attila Paraszti - ospr.
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje šesť poslancov a preto
zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Pán PhDr. Ürögi – uviedol, že dnešné zasadnutie zvolal kvôli tomu, že k projektu na
výstavbu zberného dvora obecné zastupiteľstvo má schváliť uznesenie týkajúce sa na
spolufinancovanie projektu.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov :
l. Bc. Pavel Domonkos
2. Ing. Stemmer Eugen
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :6

Zdržali sa :0

Proti : 0

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne
súhlasilo.
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3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Schválenie spolufinancovanie projektu „Výstavba zberného dvora a stojísk na
umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých
Dvorníkoch“
5. Prejednanie aktuálnych záležitostí
6. Diskusia
7. Záver
Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania.
Hlasovanie:
Zdržali sa : 0

Za : 6
Proti : 0
Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Schválenie spolufinancovanie projektu „Výstavba zberného dvora a stojísk na
umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“
Pán PhDr. Ürögi – Ako som spomínal máme jeden hlavný bod rokovania, Schválenie
spolufinancovanie projektu „Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných
nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“ a schválenie
spolufinancovania projektu zo strany obce Veľké Dvorníky. Celková výška projektu je
303 149,68 Eur. Požadovaná výška NSP 287 992,20 Eur. Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 15 157,48 Eur. Kód výzvy , t.j. OPKZP-PO1SX111-2016-10.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za ,aby obecné zastupiteľstvo schválilo
spolufinancovanie projektu názvom „ Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie
zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“.
Kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1SX111-2016-10. Celkové oprávnené výdavky projektu
303 149/68 Eur. Požadovaná výška NSP 287 9922,20 Eur. Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 15 157,48 Eur?
Za : 7

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo spolufinancovanie projektu s názvom „ Výstavba
zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo
Veľkých Dvorníkoch“.
Kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1SX111-2016-10. Celkové oprávnené výdavky projektu
303 149/68 Eur. Požadovaná výška NSP 287 9922,20 Eur. Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 15 157,48 Eur.

5. Prejednanie aktuálne záležitosti
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Pán PhDr. Ürögi - predniesol, že na predchádzajúcom plenárnom zasadnutí sme sa zaoberali
s otázkou vytvorenia stavebných pozemkov okolo jazera vo Veľkých Dvorníkoch. Vyskytli sa
problémy zo strany obyvateľov z lokality pri jazere. Preto sme založili komisiu, aby komisia
vyriešila problémy a hľadala riešenie spolu so zástupcami obyvateľov z lokality.
Komisia má nasledovné zloženie : Bc. Attila Paraszti, Ing. Stemmer Eugen, Ing. Stemmer
Jozef, Bc. Pavel Domonkos, Štefan Volner, Karol Vígh a Jozef Vágó.
Navrhujem, za predsedu, keď s tým súhlasí Ing. Eugena Stemmera.
Pán Ing. E. Stemmer - predniesol, že spolu s niektorým poslancom príjme funkciu, lebo on
nebude doma stále.
Pán PhDr. Ürögi – Navrhujem, aby spolu s Štefanom Volnerom, ak aj on s tým súhlasí riadili
prácu komisie.
Pán Volner - Dobre spolu s Ing. Stemmerom budeme koordinovať prácu komisie a na
plenárnom zasadnutí prednesieme návrh na riešenie.
Pán PhDr. Ürögi – Pán Ing. E. Stemmer spolu s pánom Volnerom budú koordinovať prácu
komisie a styk s obyvateľmi z lokality pri jazere, a cez Gabrielu Szombathovú, bytom
Agátová ul. č. 546/27 zabezpečia styk s obyvateľmi. Obyvatelia z lokality jazera majú prosbu,
aby pred zasadnutím komisie o dátume zasadnutia boli vopred 7 dní informovaní.
Navrhujem, aby do komisie obyvatelia z lokality zvoli 2 zástupcov.
Dávam hlasovať, kto je za aby do komisie obyvatelia z lokality mali 2 zástupcov?

Za : 6

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána PhDr. Ürögiho.
Pán PhDr. Ürögi – V roku 2015 obecné zastupiteľstvo schválilo predaj parc. č. 819 v kat. úz.
Veľké Dvorníky pre Silvestra Németha. Predaj parcely sa ešte neuskutočnil, nakoľko na parc.
č. 819 je ťarcha na Pozemkovom úrade. Ťarchu vtedy môže Pozemkový úrad zrušiť, ak Obec
Veľké Dvorníky schváli plán rozšírenia cesty a usadenie infraštruktúry na parc. č. 819 v kat.
úz Veľké Dvorníky, nakoľko tam plánuje individuálnu bytovú výstavbu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obec naplánovala rozšírenie cesty a usadenie infraštruktúry
na parc. č. 819 v kat. úz Veľké Dvorníky, nakoľko tam plánuje individuálnu bytovú
výstavbu?

Za : 6

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo plán rozšírenia cesty a usadenie infraštruktúry na
parc. č. 819 v kat. úz Veľké Dvorníky, nakoľko tam plánuje individuálnu bytovú výstavbu

6. Diskúsia
4

Neboli podané žiadne návrhy a otázky.
7 . Záver
Pred skončením zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta oznámil, že na budúci týždeň
zase zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, lebo obecné zastupiteľstvo musí schváliť
dôležité otázky.
PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne zasadnutie ukončil.

D.a.h.

..............................................
Bc. Pavel Domonkos
overovateľ zápisnice

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

............................................
Ing. Stemmer Eugen
overovateľ zápisnice

........................................
Mária Ághová
zapisovateľka
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