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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 09. decembra 2020 z  5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 09. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                 starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing. Iván Ürögi poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner – ospr.  

  

1. Zahájenie 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je šesť, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l.  PhDr. Pavel Domonkos                                                    2. Károly Makki  

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

             Za : 6                               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. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie modifikácie rozpočtu na rok 2020  

5. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2021 

6. Schválenie plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

7. Schválenie „Všeobecných záväzných nariadení obce Veľké Dvorníky“ 

8. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie modifikácie rozpočtu na rok 2020  

 

Pán PhDr. Ürögi  - Návrh na modifikáciu rozpočtu na rok 2020 spolu s pozvánkou bol 

doručený. Mali ste ho možnosť preštudovať. Keď máte nejaké otázky k modifikácii rozpočtu, 

po vyhodnotení pána hlavného kontrolóra sa môžete opýtať./Správa k modifikácii je 

v prílohe/ 

Poprosím pána hlavného kontrolóra  Ing. Kolmana Pongrácza, aby predniesol 

vyhodnotenie  modifikácie k rozpočtu na rok 2020. 

Pán PhDr. Ürögi - Ďakujem za vyhodnotenie. Máte nejaké otázky? Zo strany poslancov 

neboli žiadne otázky. 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo modifikáciu rozpočtu na rok 

2020? 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo modifikáciu rozpočtu na rok 2020. 

 

5. Schválenie rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2021 

 

Pán PhDr. Ürögi  - Návrh na rozpočet na rok 2021, a návrh na viacročný rozpočet  bol tiež 

každému poslancovi doručený. /Návrhy sú v prílohe/. 

Poprosím pána hlavného kontrolóra ,aby predniesol svoju správu k rozpočtom. 

 

Ďakujem za prednesenú správu pánovi kontrolórovi. Sú nejaké otázky z Vašej strany? Zo 

strany poslancov neboli žiadne otázky k rozpočtu na rok 2021.  
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Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu  

obce  Veľké Dvorníky na roky 2022-2023? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu  obce na roky 

2022-2023. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2022-2023? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu rozpočtu obce Veľké Dvorníky na roky 2022-2023. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet obce Veľké 

Dvorníky na rok 2021? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce Veľké Dvorníky na rok 2021. 

 

6. Schválenie plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

  

Pán PhDr. Ürögi – Poprosil pána Ing. Pongrácza, hlavného kontrolóra, aby prezentoval  návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

 

Ďakujem za prezentáciu a dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo  schválilo 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2021. 

 

7.  Schválenie „Všeobecných záväzných nariadení obce Veľké Dvorníky“ 

 

Pán PhDr. Ürögi – V tomto bode obecné zastupiteľstvo  má schváliť 3 kusov VZN obce 

Veľké Dvorníky. Boli Vám  doručené nariadeniach spolu s pozvánkou na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Mali ste možnosť ich preštudovať. Sú nejaké otázky? /3 ks VZN sú 

v prílohe/ 

Zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne otázky. 

Dávam hlasovať kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Veľké Dvorníky č. 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Dvorníky? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky č. 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Dvorníky. 
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Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že VZN č. 2/2020 a 3/2020 je potrebné prepracovať na základe 

pripomienok. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenia 

obce Veľké Dvorníky č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľké Dvorníky? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Veľké Dvorníky. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné 

nariadenia obce Veľké Dvorníky č. 5/2020  o miestnom poplatku za rozvoj? 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

8.  Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

 

Pán PhDr. Ürögi -  Predniesol, že v rezervnom fonde obec  je teraz 26 870,11 €. Zákon č. 

67/2020 Z.z.  paragraf 36 ods. 2 umožňuje preradenie sumy 26 870,11 € na úhradu bežných 

výdavkov obce. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo na základe č. 67/2020 Z. z. 

paragraf 36  os. 2 použitie rezervného fondu vo výške 26 870,11 € na úhradu bežných 

výdavkov? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  na základe č. 67/2020 Z. z. paragraf  36  os. 2 

použitie rezervného fondu vo výške 26 870,11 € na úhradu bežných výdavkov? 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že v predchádzajúcom volebnom období obecné zastupiteľstvo 

schválilo delegovať poslankyňu Editu Ürögiovú do Rady školy pri MŠ Veľké Dvorníky,  

na šesť rokov.  V tomto roku zastupiteľstvo má chváliť delegovanie jedného poslanca. Pýtam 

sa Edity Ürögiovej, či príjme po schválení túto funkciu? 

Pani Ürögiová  -  Ak schváli obecné zastupiteľstvo delegovanie mojej osoby, tak áno. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo delegovanie za člena do Rady 

školy pri MŠ Veľké Dvorníky Editu Ürögiovú. 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  delegovanie za člena do Rady školy pri MŠ 

Veľké Dvorníky Editu Ürögiovú. 

 

Pán PhDr. Ürögi  -  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké 

Dvorníky bol schválený na roky 2015 a2020. Tento program usmerňuje hospodársky sociálny  
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a kultúrny rozvoj obce. Aby obec disponovala s platným programom  na roky 2021 a 2027  je 

potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie programu na tieto roky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, vypracovane zámeru programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2021-2027?  

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer vypracovania „Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2021-2027“. 

 

Na rok 2021  Obec Veľké Dvorníky nemáme platný program na hospodársky a sociálny 

rozvoj obce. Obecné zastupiteľstvo má schváliť predlženie platnosti „Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2015 – 2020, aby 

bol platný bna rok  2021“. 

 

Dávam hlasovať , kto je za predlženie platnosti „Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na rok 2021“ 

  

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predlženie platnosti „Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na rok 2021“. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že na parc. č. 121/14 je jedľa, ktorá je v zlom stave a ohrozuje 

život ľudí a detí. Aby obec mohla dať vyrúbať daný strom,  musí vyžiadať povolenie na výrub 

od Obce Ohrady,  k čomu potrebuje uznesenie o schválení obecného zastupiteľstva. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky na parc.č. 121/14 výrub 1 ks drevín – jedľa? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v katastrálnom území Veľké Dvorníky na parc.č. 

121/14 výrub 1 ks drevín – jedľa. 

 

PhDr. Ürögi   -  Okolo futbalového ihriska už členovia Dobrovoľného hasičského zboru začali 

na základe povolenia od obce Ohrady výrub stromov. Ozvali sa záujemcovia o vyrúbanú 

drevinu. O predajnej cene za  1 m3 dreva je potrené uznesenie obecného zastupiteľstva. Môj 

návrh na predaj je 25,00 € za 1 m3 dreva. Poslanci boli toho názoru, aby  obec predávala 

vyrúbané drevo  za 20,00 €/m3. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj vyrúbaných stromov 

na futbalovom ihrisku za 20,00 €/m3? 

 

 Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj vyrúbaných stromov na futbalovom 

ihrisku za 20,00 €/m3. 
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Pán PhDr. Ürögi – Informoval obecné zastupiteľstvo, že na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu pre Ernesta Tótha bolo vyplatené odstupné vo výške 3 397,83 € a úroky vo 

výške 1 638, 80 €. 

 

 

9. Diskusia 

 

 Zo strany poslancov  neboli žiadne pripomienky a otázky. 

 

10 . Záver  

 

Po vyčerpaní programu pán PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

 

 

 

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

      PhDr. Pavel Domonkos   PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Károly Makki  

     overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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