Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky

5/2015 - Pl

Zápisnica

z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo
dňa 14. augusta 2015
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky
Zápisnica
Napísaná dňa 14. augusta 2015 z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 14. augusta 2015 v zasadačke Obecného úradu vo
Veľkých Dvorníkoch.
Prítomní :
PhDr. Ján Ürögi
Štefan Volner
Bc.Pavel Domonkos
Bc.Attila Paraszti
Ing.Eugen Stemmer
Edita Ürögiová
Ing.Koloman Pongrácz
Neprítomní : Vércse Tóth Piroska
Vígh Karol
Mgr. Erika Csibrey
Imrich Posztós

starosta obce
zást. starostu
poslanec
„
„
„
hlavný kontrolór

- ospr.
- ospr.
- ospr.
- ospr.

Rokovanie
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján
Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní sa zúčastňuje päť 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. Ing. Eugen Stemmer
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú
Hlasovanie :
Za : 5

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 a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.
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3. Predloženie programu rokovania
Pán starosta predložil program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predloženie programu rokovania
Schválenie úveru na dokončenie výstavby Multifunkčného ihriska – Veľké Dvorníky
Schválenie vybudovania a finančné náklady Poľnej cesty
Schválenie odpredaj nehnuteľnosti
Schválenie projektu „ Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia a schválenie
5 % -ého spolufinancovania výstavby
8. Prejednanie žiadostí a aktuálnych vecí
9. Záver
Pán PhDr. Ján Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky.
Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Schválenie úveru na dokončenie výstavby Multifunkčného ihriska – Veľké
Dvorníky
Pán PhDr. Ürögi - Predniesol, že na základe pozvánky v bode 4 je schválenie úveru na
dokončenie výstavby Multifunkčného ihriska – Veľké Dvorníky, ale medzi časom sme
jednali s inými firmami ktoré, by vedeli výstavbu realizovať za nižšie finančné prostriedky,
preto na dnešnom zasadnutí sa nebude zaoberať so schválením úveru, lebo sme ešte nedostali
ich ponuky.

5. Schválenie vybudovania a finančné náklady Poľnej cesty
PhDr. Pán Ürögi – Vo Veľkých Dvorníkoch sa už skončili úpravy poľnohospodárskych
pozemkov. Pozemky a poľné cesty vymerali podľa pôvodného stavu. Poľnohospodárska
platobná agentúra vyhlásila konkurz na vybudovanie poľnej cesty. Výstavbu poľnej cesty
plánujeme na parc.č. 451 a na časti parc.č. 171/69. Poľná cesta je už uvedená aj na
katastrálnej mape. Ak obecné zastupiteľstvo schvalí výstavbu, projekt musíme odovzdať do
24.9.2015.
Pán PhDr. Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za , aby poľná cesta v kat. úz. Veľké Dvorníky na
parc.č. 451 a na par. č. 171/69 bola vybudovaná ?
Za :5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vybudovanie poľnej cesty v katastrálnom území
Veľké Dvorníky na parc. č. 451 a 171/69.
6. Schválenie odpredaj nehnuteľnosti
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol žiadosť pána Silvestra Németha, bytom Veľké Dvorníky
Vinohradnícka 22/2 o nákup parc.č. 819 vo výmere 841 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky,
uviedol a ukázal na mape hore uvedenú parcelu, ktorá sa nachádza okolo parcely vo
vlastníctve pána Németha z cestnej strany. Pán starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo
teraz môže schváliť odpredaj parcely, ale o kúpnej cene sa rozhodne, keď bude vyhotovený
znalecký posudok.
PhDr. Pán Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za, aby parc. č. 819 vo výmere 841 m2 v kat. úz.
Veľké Dvorníky bola predaná Silvestrovi Némethovi, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka
22/2, s tým, že o kúpnej cene rozhodne obecné zastupiteľstvo po vyhotovení znaleckého
posudku?
Za :
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Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj parc. č. 819 vo výmere 841 m2 v kat.
úz. Veľké Dvorníky pre Silvestra Németha, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 22/2
s tým, že o kúpnej cene rozhodne obecné zastupiteľstvo po vyhotovení znaleckého posudku.
7. Schválenie projektu „ Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia a schválenie
5 % -ého spolufinancovania výstavby
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol, že je vypísaný konkurz na obnovenie Verejného osvetlenia.
Nakoľko vo Veľkých Dvorníkoch verejné osvetlenie už je vo veľmi zlom stave , obnovenie
bude slúžiť aj na úspory elektrickej energie. Sú možnosti, že cez noc nebudú svietiť všetky
svietidlá s čím sa dá sporiť s elektrickou energiou. Svietidlá vydržia dlhšiu životnosť. Podľa
mňa, keď sa realizuje obnovenie verejného osvetlenia vyriešia sa každodenné problémy, s
ktorými sa stretávame.
PhDr. Pán Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za obnovenie verejného osvetlenia na základe
projektu?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo obnovenie „Verejného osvetlenia“ na základe
projektu.
PhDr. Pán Ürögi - Na základe konkurzu obec z vlastných nákladov na obnovenie verejného
osvetlenia musí spolufinancovať v minimálnej výške 5% z celkových nákladov.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obec z vlastných nákladov na obnovenie verejného osvetlenia
vo Veľkých Dvorníkoch v minimálnej výške zaplatil 5 % z celkových nákladov?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo spolufinancovanie obnovenia „Verejného
osvetlenia vo Veľkých Dvorníkoch v minimálnej výške 5% z celkových nákladov
8. Prejednanie aktuálnych vecí
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol program Deň obce, ktorá sa uskutoční 22.9.2015 od 13.00 hod
na športovom ihrisku. Program je v prílohe.
PhDr. Pán Ürögi - Zo strany obyvateľov sú sťažnosti, že prázdne parcely vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb sú zarastené s burinami. Už sme tých vlastníkov vyzývali,
aby svoje pozemky dali do poriadku. Niektorí vlastníci už svoje pozemky dali do poriadku,
ale sú aj takí, ktorí nereagovali na výzvu.
Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo schválilo určitú pokutu pre tých, ktorých svoje
pozemky zanedbajú a pre tých, ktorý podajú žiadosť na kosenie buriny a trávy a to za
kosenie určitú sumu.
Pán Š. Volner – Navrhujem výšku pokuty 0,10€/m2 a za kosenie 0,03€/m2.
PhDr. Pán Ürögi - Dávam hlasovať, kto je za návrh pána Volnera?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kosenie parcely vo Veľkých Dvorníkoch za
0,03 €/m2 a za pokutu nedodržiavaní poriadku na parcelách 0,10€/m2.
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol žiadosť Ing. Ľudovíta Kulcsára bytom, Dunajská Streda,
Kúpeľná 4420/41, ohľadne použitia poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Veľké
Dvorníky parc. č. 506 a parc.č. 528 za účelom výstavby rodinných a bytových domov,
cestných komunikácií a inžinierskych sietí. Žiadosť a ostatná dokumentácia je v prílohe.
Poslanci obecného zastupiteľstva boli toho názoru, že parc.č. 506 žiadateľ môže používať na
výstavby jednopodlažných rodinných domov, ale parc. č. 528 nie, lebo obec neplánuje v tejto
časti rozšírenie.
PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby na parc.č. 506 v kat úz. Veľké Dvorníky
realizovali výstavby jednopodlažných domov, s tým , že cestnú komunikáciu a inžinierske
siete stavebník vybaví na vlastné náklady?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje výstavby jednopodlažných rodinných domov na
parc. č. 506 v kat. úz. Veľké Dvorníky, s tým, že cestnú komunikáciu a inžinierske siete
stavebník vybaví na vlastné náklady.
Ďalej dávam hlasovať , kto je za, aby výstavby rodinných a bytových domov v kat. úz. Veľké
Dvorníky na parc.č. 528 boli odmietnuté z dôvodu, že v nasledujúcom období obec neplánuje
na tejto časti rozšírenie?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odmieta výstavby rodinných a bytových domov v kat. úz.
Veľké Dvorníky na parc. č. 528 z toho dôvodu, že v nasledujúcom období obec neplánuje na
tejto časti rozšírenie.
PhDr. Pán Ürögi - Predniesol žiadosť Silvestra Németha, bytom Veľké Dvorníky,
Vinohradnícka 22/2, ohľadne použitia poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Veľké
Dvorníky par. č. 818 za účelom výstavby rodinných a bytových domov, cestných komunikácií
a inžinierskych sieti. Žiadosť je v prílohe.
Dávam hlasovať, kto je za, by v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc. č. 818 realizovali výstavby
rodinných a bytových domov, s tým, že cestnú komunikáciu a inžinierske siete stavebník
vybaví na vlastné náklady?

Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výstavby rodinných a bytových domov na parc.č.
818 v kat. úz. Veľké Dvorníky, s tým, že cestnú komunikáciu a inžinierske siete stavebník
vybaví na vlastné náklady.
PhDr. Pán Ürögi – Zamestnanci obce pozbierali železný šrot.
Dávam hlasovať, kto je za, aby bol schválený odpredaj železného šrotu?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj železného šrotu.
PhDr. Pán Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že za odpredaj miestnych rybárskych
lístkov rybári zaplatili na účet obce 2340,00 €. Raz z týchto peniaze sme už sme kúpili ryby
do jazera. Na jeseň plánujeme ďalšiu kúpu rýb.
Dávam hlasovať, kto je za, aby z finančný prostriedkov za rybárske lístky boli kúpené ryby
do jazera vo Veľkých Dvorníkoch?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo nákup rýb do jazera vo Veľkých Dvorníkoch
z finančných prostriedkov za rybárske lístky.
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol žiadosť od DHZ Veľké Dvorníky o finančnú podporu vo výške
200,00 €, nakoľko majú mínusový bankový účet a treba to vyrovnať. Žiadosť je v prílohe.
Dávam hlasovať, kto je za, aby DHZ vo Veľkých Dvorníkoch dostal 200,00 € ako finančnú
podporu?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo schválilo 200,00 € finančnú podporu pre DHZ vo Veľkých
Dvorníkoch.
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol žiadosť pána JUDr. Jaroslava Spišiaka o vykonanie zmeny
v uznesení zo dňa 16.5.2015 uzn č. 3/2015-Pl A/8 na využitie parciel č. od 510 do 520 v kat.
úz. Veľké Dvorníky. V uznesení obecné zastupiteľstvo schválilo na parc.č. 510 do 520
výstavbu rodinných a bytových domov. Pán Spišiak svoju žiadosť odôvodňuje, že pri
schválení neboli akceptované podmienky života a užívanie vlastníctva, a došlo by
k znehodnoteniu investícií aj na susediacich a priľahlých pozemkoch.
Keď obecné zastupiteľstvo vyhovie žiadosti pána JUDr. Spišiaka, najprv treba zrušiť
spomínané uznesenie zo dňa 16.5.2015 uzn. č. 3/2015-Pl A/8.
Dávam hlasovať, kto je za, aby uzn. č. 3/2015-Pl A/8 zo dňa 16.5.2015 bolo zrušené?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uzn. č. 3/2015 – Pl A/8 zo dňa 16.5.2015.
Obecné zastupiteľstvo má s novým uznesením schváliť výstavby na parc č. 510 do 520v kat.
úz. Veľké Dvorníky. Navrhujem aby obecné zastupiteľstvo schválilo, že v kat. úz. Veľké
Dvorníky na parc. č. od 510 do 520 boli postavené iba rodinné domy bungalového typu alebo
jednopodlažné rodinné domy.
Dávam hlasovať, kto je za aby môj návrh bol schválený?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh pána starostu, že na parc. č. od 510 do 520
v kat. úz. Veľké Dvorníky boli postavené iba rodinné domy bungalového typu alebo
jednopodlažné rodinné domy.
PhDr. Pán Ürögi – predniesol, že Gabriel Nagy, bytom Veľké Dvorníky, Hviezdna ul. č.
110/5 splnil svoju ohlasovaciu povinnosť ohľadne oplotenia parc.č. 191/71 v kat. úz. Veľké
Dvorníky.
Gabriel Kozmér bytom Veľké Dvorníky tiež splnil svoju ohlasovaciu povinnosť, ohľadne
výstavby 25 m2 stavbu na parc.č. 191/77 v kat. úz. Veľké Dvorníky
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie
drobných stavieb
Za : 5

ohláseniach
Zdržali sa : 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásene drobných stavieb.
PhDr. Pán Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo že, Vincent Bazsó sa vysťahoval
z obecného bytu a podľa poradovníka byt dostala Rita Bajnóczyová rod. Halászová.
Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie informáciu o pridelení
obecného bytu pre Ritu Bajnóczyovú rod. Halászovú?
Za : 5

Zdržali sa : 0

Proti : 0
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie informáciu pána starostu.
PhDr. Pán Ürögi – Predniesol žiadosť Arpáda Lévaiho o užívanie priestorov na štadióne vo
Veľkých Dvorníkoch. Svoju žiadosť odôvodnil, že jeho prenájom v Dunajskej Strede sa
skončil a nemá teraz kde bývať.
Poslanci boli toho názoru, že obecné zastupiteľstvo vypožičanie miestnosti má schváliť len
na prechodné obdobie a za vypožičanie miestnosti majú platiť mesačne 260,00 €.
PhDr. Pán Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za, aby miestnosti na futbalovom štadióne boli
vypožičané pre Arpáda Lévaiho a mesačne má platiť za vypožičanie 260 ,00 €?
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dočasné vypožičanie miestnosti na futbalovom
štadióne pre Arpáda Lévaiho, s tým, že za vypožičanie miestnosti mesačne bude platiť
260,00 €.
PhDr. Pán Ürögi – Má niekto nejaké pripomienky alebo otázky?
Keď nie, tak navrhujem, aby nasledovné zasadnutie obecné zastupiteľstva bolo dňa
25.09.2015 o 17.00 hod. v budove obecného úradu.
Dávam hlasovať, kto je za, aby nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo dňa
25.9.2015 o 17.00 hod v budove obecného úradu?
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo schválené na 25.9.2015 o 17.00 hod. v budove
obecného zastupiteľstva.
9. 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

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

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