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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 28. decembra 2020 z  6. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 28. 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.  Ing. Ivan Ürögi                                                    2. Rozália Bazsóová  

 

 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 podpísanie dodatku medzi obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenskou 

vodárenskou  spoločnosťou, a.s.  

5. Schválenie delegovania člena do Rady školy 

6. Schválenie podpísanie darovacej zmluvy 

7. Prejednanie  aktuálnych vecí   

8. Diskusia  

9. 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 podpísanie dodatku medzi obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenskou  

     vodárenskou  spoločnosťou, a.s.  

 

Pán PhDr. Ürögi  - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravila „Dodatok č. 1 

k zmluve o prevádzkovaní č. 43/801/21512/11“. Predmetom prevádzkovania je  verejný 

vodovod a verejná kanalizácia v rámci stavby „Individuálna bytová výstavba 23 RD vo 

Veľkých Dvorníkoch“. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo  podpísanie  „Dodatku č. 1 

k zmluve o prevádzkovaní č. 43/801/21512/11“ zo dňa 23.11.2011 o prevádzkovaní 

vodohospodárskeho majetku medzi obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpísanie dodatku č. 1 k zmluve 

o prevádzkovaní č. 43/801/21512/11 zo dňa 23.11.2011 o prevádzkovaní vodohospodárskeho 

majetku medzi obcou Veľké Dvorníky a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

 

5. Schválenie delegovania člena do Rady školy 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo schválilo delegovanie za  člena do Rady školy pri 

MŠ Veľké Dvorníky poslankyňu Editu Ürögiovú. Z rady zamestnancov ešte obecné 

zastupiteľstvo má schváliť  jednu osobu. Navrhujem, aby bola schválená Zuzana Bindicsová, 

ako bývala členka školskej rady pri MŠ. 
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Dávam hlasovať, kto je za, aby Zuzana Bindicsová bola delegovaná za člena do Rady školy 

pri MŠ Veľké Dvorníky? 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

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

Veľké Dvorníky : Zuzanu Bindicsovú – zamestnanec. 

 

6 . Schválenie podpísanie darovacej zmluvy 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že PURA, spol. s.r.o., každý rok podporoval našu obec. 

Podporoval dôchodcov z príležitosti vianočných osláv , MŠ a deti na Deň detí. Kvôli Covidu 

v roku 2020 oslavy neboli usporiadané. PURA ponúkla pre obec finančnú podporu vo výške  

7 000,00 €, s tým, že  7 000,00 € obec použije   na krytie výdavkov vzniknutých pri 

modernizácii verejného osvetlenia. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie darovacej zmluvy 

medzi Obcou Veľké Dvorníky a PURA spol., s.r.o. na sumu 7 000,00 € s tým, že 7 000,0 € 

obec použije na krytie výdavkov vzniknutých pri modernizácii verejného osvetlenia? 

 

  Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podpísanie darovacej zmluvy medzi Obcou 

Veľké Dvorníky a PURA spol., s.r.o. na sumu 7 000,00 € s tým, že 7 000,0 € obec použije na 

krytie výdavkov vzniknutých pri modernizácii verejného osvetlenia. 

 

Pán PhDr. Ürögi – S tým, že obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie darovacej zmluvy na 

7 000,00 € obec Veľké Dvorníky musí rozšiť zmluvu s LED ARENOU, s.r.o. nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli, že : 

a. Splátky č. 3 až č. 27, pôvodne splatné v období medzi 31.12.2020 do 

31.12.2022 uhradí objednávateľ naraz v jednej sume uhradením čiastky 

vo výške 7 031,25 €/ slovom : sedemtisíc tridsaťjeden eur a dvadsaťpäť 

centov/ na účet Zhotoviteľa a to najneskôr do 31.01.2021 

b. Objednávateľ pokračuje v úhrade splátok kalendára počnúc od splátky č. 

28  splátkou k 31.01.2023 

 

Pán PhDr. Ürögi – S tým, že bola schválená darovacia zmluva na finančnú 

podporu vo výške 7 000,00 €,  obecné zastupiteľstvo má schváliť modifikáciu 

rozpočtu obce na rok 2021. 
 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo modifikáciu 

rozpočtu obce na rok 2021? 
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  Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo modifikáciu rozpočtu obce na rok 

2021. 

 

 

 

 

7. Prejednanie  aktuálnych vecí   

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na základe oznámenia Okresného úradu odboru ŽP, Dunajská Streda, 

PURA spol., s.r.o., podalo zámer na schválenie vybudovania zberného dvoru vo Veľkých 

Dvorníkoch.  Na vybudovanie zberného dvoru povolenie vydáva OÚ, odb. ŽP, ale od obce 

vyžiadali stanovisko k zámeru PURA. /Stanovisko obce Veľké Dvorníky k zámeru PURA je 

v prílohe/. 

Vo vypracovanom  stanovisku obec vyjadril svoj nesúhlas k jednotlivým bodom a na základe 

stanoviska obce žiada prepracovať zámer. 

 

8. Diskusia 

 

 Zo strany poslancov  neboli žiadne pripomienky a otázky. 

 

9 . Záver  

 

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

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Ivan Ürögi   PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Rozália Bazsóová  

     overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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