Uznesenie 5/2017- Pl zo dňa 26.06.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
A/ bralo na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Dvorníkoch za II. polrok 2016
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
3. Výročnú správu obce Veľké Dvorníky za rok 2016
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Dvorníky za
rok 2016
5. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016
6. Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
7. Ohlásenie Františeka Gombosa, bytom Veľké Dvorníka, ohľadne oplotenia
parc.č. 95/1v kat. úz. Veľké Dvorníky s betónovým plotom
B/ schvaľuje

1. Za overovateľov zápisnice Štefana Volnera a Ing. Eugena Stemmera a za
zapisovateľku Máriu Ághovú
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva
3. Celoročné hospodárenie Obce Veľké Dvorníky za rok 2016 bez výhrad
4. Aby rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške
17 948,90 € sa pridelí do rezervného fondu
5. Predloženie Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
Kultúrneho domu“
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch,
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania,
Špecifický cieľ: 4.3.l Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19 so zameraním na : Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
Schvaľuje
Zabezpečenia realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Schvaľuje
Celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 797 835,56 Eur a maximálnu výšku
spolufinancovanie projektu v sume 39 891,778 Eur, ktorá predstavuje 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu
6. I. odpredaj elektronickej komunikačnej siete ( koaxiálnej siete ) v zmysle zákona č.

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách nachádzajúcej sa v katastrálnom
území obce Veľké Dvorníky, ktorá slúži na poskytovanie elektronických
komunikačných služieb a ktorá patrí do vlastníctva obce Veľké Dvorníky a bola
vytvorená v období 2001- 2002, do výlučného vlastníctva spoločnosti I. HEIZER –
MINI SERVIS, s.r.o.,

IČO: 46 181 113, so sídlo: 930 13 Horné Mýto 1110 za

kúpnu cenu vo výške 15.300,-€ (slovom: pätnásť tisíc tristo eur ) za nasledovných
zmluvných podmienok:


kupujúci je povinný uzatvoriť s obcou kúpnu zmluvu do 31.07.2017 a zaplatiť



kúpnu cenu do 31.08.2017;



kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že vlastníkom ďalšej časti elektronickej
komunikačnej siete v katastrálnom území obce Veľké Dvorníky je spoločnosť
INTERNEST Company, spol. s r.o., IČO: 36 257 796 so sídlom Jantárová 1787/55,
929 01 Dunajská Streda



kupujúci sa zaväzuje poskytovať služby- internet pre miestny obecný úrad
a materskú školu na dobu 5 rokov bezodplatne , - teletext v HEIZER TV pre
potreby obce Veľké Dvorníky na dobu 1 roka bezodplatne;

II. odpredaj vyššie uvedenej hnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko ide o prevod
hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3500,00 €.
7. Odpredaj časť z parc. č. 38/2 v kat. úz. Veľké Dvorníky s tým, že žiadatelia na vlastné
náklady objednajú vymeranie parcely a na vlastné náklady si objednajú vypracovanie
znaleckého posudku
8. Žiadosť Modelárskeho klubu Pro –Model, Mostová 46 na usporiadanie preteku
v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch v termíne 30. júna
2017 a 01. júla 2017
9. Odpredaj pozemku parc. č. 848 vedenú ako záhrada v kat. úz. Veľké Dvorníky pre
Ľudovíta Nagya, bytom Veľké Dvorníky, Vládna ul. č. 636/2 a pre manželku Tünde
Nagyovú, bytom Dunajská Streda, Ružový háj 1371, za kúpnu cenu 8,60 €/m2.
Účastníci konania vyhlásili, že nie sú osobami uvedené v § 9a ods.6,7 zák.č. 258/2009
Z.z

C/ Poveruje
1. Starostu obce na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto
uznesenia obecného zastupiteľstva
D/ zruší
1.Uznesenie č. 9/2015-Pl zo dňa 6.11.2015

