Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
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Zápisnica

z 7. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 30. októbra 2017

Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 30. októbra 2017 z 7. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 30. októbra 2017 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Ildikó Belanová
Mgr. Erika Csibrey
Mgr.Pavel Domonkos
Rozália Kulcsárová
Mgr.Attila Paraszti
Ing. Jozef Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
„
„
„
hl. kontrolór

Neprítomný : Ing. Eugen Stemmer

1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je osem,
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. Ing. Jozef Stemmer
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za :8

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.

Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Aktuálne žiadostí a informácia za uplynulé obdobie
Diskusia
Záver

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania podľa pozvánky, nakoľko zo
strany poslancov neboli žiadne návrhy na modifikáciu programu.
Hlasovanie :
Za : 8

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Program rokovania bol jednohlasne schválený.
4. Aktuálne žiadostí a informácia za uplynulé obdobie
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že Ing. Ivan Ürögi, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 97/4,
splnil svoju ohlasovaciu povinnosť, výstavbu altánku v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc. č.
66 vo výmere 16,16 m2.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie Ing. Ivana
Ürögiho, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 66, ohľadne výstavy altánku v kat. úz. Veľké
Dvorníky na parc. č. 66 vo výmere 16,16 m2?
Za : 8

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie Ing. Ivana Ürögiho, bytom
Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 66, ohľadne výstavy altánku v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.
č. 66 vo výmere 16,16 m2.
Pán PhDr.Ürögi konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je už 9 členné, lebo Ing. Eugen
Stemmer sa dostavil na plenárne zasadnutie.
Pán PhDr. Ürögi - Pán Juraj Kántor a Alžbeta Kántorová, bytom Dunajská Streda, Nová Ves
2226/38 splnili ohlasovaciu povinnosť. Ohlásili, že parc. č. 171/187, 171/308 a 171/309
v kat. úz. Veľké Dvorníky oplotili.

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie Juraja
Kántora a Alžbety Kántorovej, bytom Dunajská Streda, Nová Ves 2226/38, ohľadne
oplotenia parc. č. 171/187, 171/308 a 171/309 v kat. úz. Veľké Dvorníky?
Za : 9

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie Juraja Kántora a Alžbety
Kántorovej, bytom Dunajská Streda, Nová Ves 2226/38, ohľadne oplotenia parc. č. 171/187,
171/308 a 171/309 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Ing. Zoltán Horváth MBA, bytom Kúpeľná 596/2, Veľké Dvorníky v mene
5 obyvateľov na Kúpeľnej ulici podal žiadosť na osadenie cestného spomaľovača na poľnú
cestu č. 451 pred hranicou križovatky Kvetnej a Kúpeľnej ulice. Dôvodom tejto žiadosti je
zvýšené riziko havárie vozidiel, nakoľko vodiči nerešpektujú nielen dopravné označenia, ale
ani rýchlostné limity a základné bezpečnostné predpisy.
V tomto roku sme úž dostali žiadosť na osadenie cestného spomaľovačov. Treba povedať, že
na umiestnenie spomaľovačov obec potrebuje finančné prostriedky. Miestnou prehliadkou
sa zistí, či naozaj treba umiestniť spomaľovače na týchto cestných komunikáciách. Keď
finančná situácia dovolí, zahrnieme tieto finančné náklady do rozpočtu na rok 2018.
Pán PhDr. Ürögi – Nasledujúcu žiadosť sme dostali od MUDr. Miroslava Undesser, bytom
Nový rad 137/76, Veľké Dvorníky. V žiadosti žiada o odkúpenie parc.č. 171/6 a 191/70
v katastrálnom území Veľké Dvorníky vo výmere 836 m2 a 51 m2 za účelom sprístupnenia
vlastného pozemku parc. č. 191/9 a 191/73 v kat. úz. Veľké Dvorníky. Treba prediskutovať
predaj týchto parciel. Podľa starších informácií obec tam plánovala vybudovať cestu
a otvoriť novú ulicu. Možno, že v budúcnosti ten plán sa uskutoční.
Poslanci obecného zastupiteľstva po zvážení a prehodnotení terajších situácií boli toho
názoru, že obec predá tieto pozemky.
Pán PhDr. Ürögi –Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
predaja parc.č. 171/6 vo výmere 836m2 a 191/70 vo výmere 51 m2 v kat. úz Veľké Dvorníky?
Za : 0

Proti : 9

Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo s 9 hlasmi proti, neschválilo zámer predaja parc. č. 171/6 vo výmere
836 m2 a 191/70 vo výmere 51 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky.
Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že na Jasnej ulici umiestnené garáže vedľa bytovky č. 259 nie
sú vedené na katastrálnom úrade. To znamená, že toho času úradne nie sú evidované vo
vlastníctve obce. Je potrebné tieto garáže vysporiadať. Prvá fáza už bola prevedená a to
zameranie garáží. Geodet už vyhotovil geometrický plán a na základe geometrického plánu sa
bude riešiť ďalší postup.
-

4. novembra 2017, v sobotu od 07.00 hod. do 22.00 hod. sa budú konať voľby do
vyšších územných celkov. Vo Veľkých Dvorníkoch je vytvorený jeden volebných
okrsok v budove obecného úradu. Trnavský samosprávny kraj patrí do 1 volebného
obvodu. Počet zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského

-

-

samosprávneho kraja je 38. Počet zaregistrovaných kandidátov pre voľby za predsedu
Trnavského samosprávneho kraja je 6.
Altánok pred domom smútku je dokončený. V auguste sa uskutočnila výsadba kvetov
a okrasných kríkov v priestoroch okolo domu smútku. Umiestnili sme lavice, aby
starší ľudia mali možnosť na oddych.
Skončili sa stavebné úpravy na kostole – zateplenie a výmena strešnej krytiny,
výmena okien, rekonštrukcia rozvodov plynu a maľovanie vnútornej a vonkajšej
fasády.
Celá rekonštrukcia kostola sa uskutočnila napriek tomu, že peniaze, ktoré boli
vyzbierané na opravu strechy kostola, ktorá je majetkom obce sa ešte nenašli.
Podaný projekt na výstavbu cyklotrasy smerom na Dunajský Klátov bol úspešný.
Tento týždeň sa bude podpíše zmluva.
10. decembra 2017 v nedeľu bude slávnostná oslava „Mikuláš“ pred budovou
obecného úradu. Hneď po oslave sa v budove obecného úradu sa bude konať
vianočná oslava pre dôchodcov, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam.

5. Diskúsia
Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že vyjadrenia k Územnému plánu obce
Veľké Dvorníky boli zaslané k inžinierovi Haneszovi a inžinierke Dudášovej. Všetky
pripomienky prešetria. Vypracovanie územného plánu ešte trvá. Keď územný plán bude
v konečnej forme vypracovaný, obecné zastupiteľstvo ho musí schváliť. Pre obec je
potrebný schválený územný plán, aby sa naďalej mohla rozvíjať.
6. Záver
Po vyčerpaní programu PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne
zasadnutie ukončil.
D.a.h.

..............................................
Štefan Volner
overovateľ zápisnice
............................................
Ing. Jozef Stemmer
overovateľ zápisnice
........................................
Mária Ághová
zapisovateľka

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

