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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 06. novembra 2015 z  9. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 06. novembra 2015 v zasadačke Obecného úradu 

vo Veľkých Dvorníkoch.  

 

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                               starosta obce 

    Štefan Volner                                    zást. starostu                           

                        Bc.Pavel Domonkos                             poslanec 

  Bc.Attila Paraszti                                      „      

                        Ing.Eugen Stemmer                                  „    

                        Edita Ürögiová  „  

  Vígh Karol                                        „ 

 

Neprítomní :  Vércse Tóth Piroska  - ospr.  

                       Mgr. Erika Csibrey      - 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 uznášanie schopné.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

l. Štefan Volner                               2. Bc. Pavel Domonkos 

 

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. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Predloženie programu rokovania 

4. Zloženie sľubu poslanca do obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie „Štatútu obce Veľké Dvorníky“ 

6. Prejednanie žiadosti a informácia aktuálnych záležitostí obce 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program podľa pozvánky 

Hlasovanie: 

 

Za : 6                                        Proti: 0                                       Zdržali sa : 0  

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

4. Zloženie sľubu poslanca do obecného zastupiteľstva 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že na poslednom plenárnom zasadnutí Imrich Posztós oznámil, 

že sa vzdá mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, čo nám aj písomne oznámil dňa 19. 

októbra 2015 . Na 9. zasadnutí OZ v roku 2015 je prítomný pán Jozef  Vágó ako 4. náhradník 

a môže zložiť sľub poslanca. 

 

Starosta obce PhDr. Ján Ürögi prečítal zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Pán Jozef  Vágó slovom sľubujem ako i svojím podpisom sľub potvrdil.  

 

Pán starosta PhDr. Ján Ürögi konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je opäť 9 členné. Na 

zasadnutí je prítomných 7 poslancov. 

 

5.  Schválenie „Štatútu obce Veľké Dvorníky“ 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že spolu s pozvánkou na plenárne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva bol doručený aj Štatút obce Veľké Dvorníky. Každý si ho mohol preštudovať. 

Prosím k Štatútu Vaše názory a vyjadrenia.  

 

Pán Vágó – Predniesol, že bolo málo času na preštudovanie, a že tam zistil nejaké chyby. 

Napríklad v Štatúte je uvedený Obvodný úrad, teraz už je premenovaný na Okresný úrad. 

Navrhujem, aby bol konzultovaný s notárom a aby boli chybné údaje opravené. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na základe návrhu pána Vágóa dávam hlasovať, kto je za, aby schválenie 

Štatútu obce Veľké Dvorníky bol odložený na nasledujúce  zasadnutie? 

 

Za : 7                                      Proti : 0 Zdržali sa : 0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odloženie schválenia Štatútu obce Veľké 

Dvorníky. 

 

6. Prejednanie žiadosti a informácia aktuálnych záležitostí obce 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že obecné zastupiteľstvo už schválilo predaj niektorých 

parciel v katastrálnom území Veľké Dvorníky s tým, že predajnú cenu obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje, keď bude vyhotovený znalecký posudok. Už znalecký posudok je 

hotový. 

Júlia Posztósová podala žiadosť na nákup parc. č. 121/7 vo výmere 37 m2 vedená ako 

záhrada. Na základe znaleckého posudku cena za m2 je 3,22 €. Navrhujem, aby kúpna cena 

parc. č. 121/7 vo výmere 37 m2 vedená ako záhrada bola za m2 3,30 €.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre Júliu Posztósovú, bytom Veľké Dvorníky, Nový rad 

162/26 parc.č. 121/7 vo výmere 37 m2 vedená ako záhrada bola predaná za 3,30 €/m2?  

 

    Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky a to : parc.  č. 121/7 vo výmere 37 m2 vedená ako záhrada pre Júliu Posztósovú, 

bytom Veľké Dvorníky, Nový rad 162/26 za dohodnutú kúpnu cenu 3,30 EUR/m2. Účastníci 

konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 Z.z. 

 

 

 

Pán PhDr. Ürögi –Eugen Bögi, bytom  Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 27/2 podal žiadosť na 

nákup parc. č. 336/52 vo výmere 200 m2 vedená ako záhrada. Na základe znaleckého 

posudku cena za m2 je 11,63 €. Navrhujem, aby kúpna cena parc. č. 336/52 vo výmere 200 

m2 vedená ako záhrada bola predaná za m2 11,70 €.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre Eugena Bögiho, bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 

27/2, parc.č. 336/52 vo výmere 200 m2 vedená ako záhrada bola predaná za 11,70 €/m2?  

 

    Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky a to : parc.  č. 336/52 vo výmere 200 m2 vedená ako záhrada pre Eugena Bögiho, 

bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 27/2 za dohodnutú kúpnu cenu 11,70 EUR/m2. 

Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 Z.z. 

 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Ľudovít Nagy, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1369 a Tünde 

Nagyová, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1371 podali žiadosť na nákup parc.č. 848 vo 

výmere 267 m2 vedená ako  záhrada. Na základe znaleckého posudku cena za m2 je 8,56 €. 

Navrhujem, aby kúpna cena parc.č. 848 vo výmere 267 m2 vedená ako záhrada bola za 

8,60€/m2.  
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Dávam hlasovať, kto je za, aby pre Ľudovíta Nagy, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1369 

a pre Tünde Nagyovú, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1371,  parc.č. 848 vo výmere 267 

m2 vedená ako záhrada bola predaná za 8,60 €/m2?  

 

    Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky a to : parc.  č. 848 vo výmere 267 m2 vedená ako záhrada pre Ľudovíta Nagya, 

bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1369 a pre Tünde Nagyovú, bytom Dunajská Streda, 

Ružový háj 1371 za dohodnutú kúpnu cenu 8,60 EUR/m2. Účastníci konania vyhlásili, že nie 

sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 Z.z. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Silvester Németh, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka ul. č. 22/2, 

podal žiadosť na nákup parc.č. 819 vo výmere 841 m2 vedená ako  ostatná plocha. Na základe 

znaleckého posudku cena za m2 je 7,24 €. Navrhujem, aby kúpna cena parc.č. 819 vo výmere 

841 m2 vedená ako ostatná plocha bola za 7,30€/m2.  

Dávam hlasovať, kto je za, aby pre Silvestra Németha, bytom Veľké Dvorníky, 

Vinohradnická ul. č. 22/2,  parc.č. 819 vo výmere 841 m2 vedená ako ostatná plocha bola 

predaná za 7,30 €/m2?  

 

     Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky a to : parc.  č.819 vo výmere 841 m2 vedená ako ostatná plocha pre Silvestra 

Németha, bytom Veľké Dvorníky, Vinohradnícka ul. č. 22/2 za dohodnutú kúpnu cenu 7,30 

EUR/m2. Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zák. č. 

258/2009 Z.z. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť Attilu Domonkosa a manželky Angély Domonkosovej, 

bytom Veľké Dvorníky, Hlavná 71 o nákup parc.č. 295/ 30 vo výmere 1162 m2 vedená ako 

záhrada v kat. úz. Veľké Dvorníky. Žiadosť nám prišla po septembrovom plenárnom 

zasadnutí, ale napriek tomu sme ešte vedeli zaradiť parcelu do znaleckého posudku. Na 

základe znaleckého posudku cena parcely je 11,63€/m2. Keď obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj parc. č. 295/30, navrhujem, aby kúpna cena bola 11,70 €/m2. 

 

Dávam hlasovať kto je za, aby v kat. úz. Veľké Dvorníky parc.č. 295/30  vo výmere 1162 m2 

vedená ako záhrada bola predaná pre Attilu Domonkosa a manželku Angélu Domonkosovú, 

bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 7, 1za 11,70 €/m2 

 

     Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku v katastrálnom území Veľké 

Dvorníky a to : parc.  č.295/30 vo výmere 1162 m2 vedená ako záhrada pre Attilu 

Domonkosa a pre manželku Angélu Dmonkosovú, bytom Veľké Dvorníky, Hlavná ul. č. 71 

za dohodnutú kúpnu cenu 11,70 EUR/m2. Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami 

uvedenými v §9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 Z.z. 
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Pán  PhDr. Ürögi – Predniesol ohlásenie drobných stavieb Eugena Bögiho a manželky Ildikó, 

bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 5/14 ohľadne plynofikácie rodinného domu v kat. úz. 

Veľké Dvorníky, parc.č. 336/782. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie ohlásenie  drobných 

stavieb Eugena Bögiho a manž. Ildikó, bytom Veľké Dvorníky, Športová ul. č. 5/14? 

 

     Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie ohlásenie drobných stavieb. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že  bude  vypísaný projekt  prestavby kultúrneho domu.  Keď 

chceme v čas odovzdať projekt, treba schváliť vypracovanie projektovej dokumentácie, aby 

sme vedeli vybaviť všetky potrebné dokumenty k projektu. Navrhujem, aby obecné 

zastupiteľstvo schválilo, že cena projektovej dokumentácie nemôže prevyšovať 18.000,00 

EUR.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby sa uskutočnila prestavba kultúrneho domu v katastrálnom 

území Veľké Dvorníky na parc. č. 338/7 s tým, že cena za vypracovanie projektovej 

dokumentácie  nemôže prevyšovať 18.000,00 EUR? 

 

     Za : 5 Proti : 1  Zdržali sa : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo piatimi  hlasmi za schválilo prestavbu kultúrneho domu v katastrálnom 

území Veľké Dvorníky na parc.č. 338/7 s tým, že cena vypracovanie projektovej 

dokumentácie nemôže prevyšovať 18.000,00 EUR. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Imrich Posztós sa vzdal mandátu poslanca a novým členom obecného 

zastupiteľstva sa stal Jozef Vágó. Navrhujem, aby na miesto Imricha Posztósa v komisii 

sociálnej a bytovej sa stal členom Jozef Vágó. 

 

Pán Vágó – Nerád by som pracoval v komisii sociálnej a bytovej. 

Pán PhDr. Ürögi – Prosím o vyjadrenie , že v ktorej komisie, by ste pracovali ako člen? 

 

Pán Vágó – Rád by som pracoval v komisii verejného záujmu. 

 

Pán PhDr. Ján Ürögi – Dávam hlasovať, kto je za , aby pán Vágó pracoval v komisie 

verejného záujmu ako člen? 

 

Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Jozefa Vágóa za člena komisie verejného 

záujmu. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Komisia sociálna a bytová je teraz dvojčlenná, preto navrhujem za člena 

Bc. Pavela Domonkosa. Kto je za, aby Bc. Pavel Domonkos sa stal členom komisie sociálnej 

a bytovej namiesto Imricha Posztósa? 

 

Za : 7 Proti : 0  Zdržali sa : 0 
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo za Imricha Posztósa do komisie sociálnej 

a bytovej Bc. Pavela Domonkosa. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva Bc. Attila Paraszti sa vzdal 

funkcie predsedu komisie sociálnej a bytovej. Navrhujem do funkcie Mgr. Eriku Csibreyovú. 

Mgr. Erika Csibreyová  sa z rodinných dôvodov  nevedela zúčastniť na dnešnom zasadnutí, 

preto môj návrh na schválenie odložím na nasledujúce zasadnutie, keď sa  Mgr. Erika 

Csibreyová  vyjadrí, či príjme  funkciu predsedu komisie sociálnej a bytovej. 

 

Pán PhDr. Ürögi – V krátkosti informoval obecné zastupiteľstvo o udalostiach v poslednom 

mesiaci. 

- Dňa 3.10.2015 na športovom ihrisku bol usporiadaný futbalový turnaj medzi 

politickými stranami. Na turnaji sme mohli privítať poslankyňu NR SR Renátu 

Zmajkovičovú.  

- V októbri sme usporiadali zber veľkoplošného odpadu. Bol usporiadaný zber papiera. 

Peniaze za papier dostala materská škola ako finančnú podporu. Súkromník, ktorý 

zobral nazbieraný papier,  prekvapil deti v materskej škole veľkou tortou. 

- Zástupca slovenského červeného kríža spolu s prednostom Okresného úradu 

v Dunajskej Strede PhDr. Richardom Kmeťom dňa 28.10.2015 v zasadačke obecného 

úradu odovzdali trom sociálne odkázaným rodinám dar vo forme potravín.   

- V nájomných bytoch, na obecnom úrade a v materskej škole bola spravená revízia 

plynových kotlov.  

- Minulý týždeň sme do jazera nakúpili ryby. 

 

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža dňa 5.12.2015 v budove obecného úradu 

usporiada deň dobrovoľných darcov krvi. Vtedy bude usporiadaná aj burza na obecnom 

úrade.  

Na darovanie krvi sa možno hlásiť do 27.11.2015 osobne na obecnom úrade alebo na tel. čísle 

031/5522790. 

 

Dňa 6. decembra 2015 v nedeľu od 15.00 hod. pred budovou obecného úradu bude 

usporiadaná slávnosť na deň Mikuláša. Od 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu bude 

vianočná slávnosť pre dôchodcov nad 62 rokov. Kultúrny program zabezpečuje Jókaiho 

divadlo z Komárna. Mikuláš odovzdá deťom do 15 rokov balík. Deti budú privítaní  horúcim 

čajom a dospelí ľudia  vareným vínom. Na tieto oslavy Vás srdečne pozývam. 

 

7. Diskusia 

 

Pán Vígh – Na futbalovom ihrisku už začala stavba multifunkčného ihriska. Obec dostala 

v minulosti dotáciu na závlahový systém športového ihriska. Chcel by som vedieť, či  túto 

dotáciu má obec  vrátiť, nakoľko na futbalovom ihrisku začali stavebné práce? 

 

Pán PhDr. Ürögi – Nie, lebo obec dotáciu dostala na vybudovanie závlahového systému. 

Pán Makki – Na každom plenárnom zasadnutí chýbajú 2-3 poslanci. Pýtam sa, či je to 

v poriadku? Ďalej sa pýtam od pána Vágóa, že si zložil sľub poslanca a teraz chceš pracovať 

v obecnom zastupiteľstve, doteraz Ťa vôbec nezaujímal život obce? 

 

Pán Vágó – Ja som tu bol vždy.  
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Pán Mandák – Každý vie, že zbierali peniaze na opravu strechy kostola. Pýtam sa, kde sú 

tieto peniaze? 

 

Pán Vágó – Ja tak viem, že vyzbierané peniaze boli odovzdané obecnému úradu. Keď 

rekonštruovali oltár v kostole, z týchto peňazí bola zaplatená práca. Zbierky z omší sú 

u mňa a z týchto peňazí sa platia drobné výdavky na kostol.  

 

Pán PhDr. Ürögi  Je založená cirkevná rada. Keď bude zvolený predseda  rady, vyjasní 

situáciu a podáva správu o finančných prostriedkoch. 

 

Pani Zuzana Hegyiová – Prosím pána Vágóa, aby predniesol  podrobnú  informáciu 

o vyzbieraných peniazoch, nakoľko tá zbierka bola na opravu strechy rímsko- katolického 

kostola. Prosím o informáciu, kde sú tie peniaze? 

 

Pán Vágó – Tie peniaze, ktoré boli zbierané na omši som  dal na účet. S ostatnými peniazmi 

som sa nezaoberal. 

 

Pán Tibor. Hegyi – Každý vie tak, že tie peniaze boli zbierané na opravu strechy.  

 

Pán Ing. Stemmer – Keď cirkevná rada zvolí predsedu,  ten dá podrobnejšiu informáciu    

obecnému zastupiteľstvu o príjmoch a o výdavkoch.  

 

Pán PhDr. Ján Ürögi – Dobrovoľný hasičský zbor chce na Alžbetínskom námestí pred 

bývalou budovou požiarnej zbrojnice postaviť sochu Svätého Flóriana. Tú starú budovu 

obec predala. Obec tam ešte má pozemok vo vlastníctve.  

 

Pán Makky – Pri nájomných bytoch  by bolo potrebné oplotiť smetné nádoby . 

 

Pán Vágó – Aká je široká cyklotrasa? Tak sa mi zdá, že je veľmi úzka. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Výstavba cyklotrasy bola realizovaná  podľa projektu. V budúcom roku 

bude  výstavba III. etapy cyklostrasy.  Plánujeme vedľa Blažovskej cesty, smer Dunajská 

Streda a keď vlastnícke  vzťahy budú vyriešené plánujeme aj smer Dunajský Klátov. 

 

 

 Pán PhDr. Ürögi – Má niekto nejaké pripomienky alebo otázky? 

 

Keď nie, tak navrhujem, aby nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo dňa 

11.12.2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Kto je za, aby zasadnutie obecného  

zastupiteľstva sa konalo dňa 11.12.2015 o 18.00 hod. v budove obecného úradu? 

  

Za : 7                                    Proti : 0                                    Zdržali sa : 0 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva jednohlasne schválilo, že nasledujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 11. decembra 2015 o 18.00 hod. v budove 

obecného úradu. 
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8. 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 

 

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

    Bc. Pavel Domonkos 

     overovateľ zápisnice  

 

 

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

      Mária Ághová 

      zapisovateľka      
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