OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

ZÁPISNICA

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Na zasadnutí boli prítomní:
Starosta obce: Csaba Simkó
Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Timea Czompoly,
Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč

Neprítomní poslanci :

Róbert Volgyesi – ospravedlnený
Beáta Japón Vargová – ospravedlnená

Ďalší prítomní:

Dana Šmajdová – hlavný kontrolór obce
Ing. Judita Éliásová

1/ Otvorenie zasadnutia
27. zasadnutie OZ obce Dvorníky – Včeláre otvoril a viedol Csaba Simkó, starosta obce, ktorý
privítal prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných 3 z 5 poslancov, preto bolo konštatované, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zapisovateľom bol Csaba Simkó.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay
Návrhová komisia pracovala v zložení Mgr. Timea Czompoly, Ing. W. Vislay, Ján Takáč
Starosta obce informoval o predloženom programe zasadnutia OZ a vyzval poslancov na jeho
schválenie prípadne doplnenie.
K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky.
Program bol schválený jednohlasne.

2/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta vyhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia obecného
zastupiteľstva sú plnené priebežne
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie informáciu, že uznesenia sú plnené priebežne.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3/ Voľby hlavného kontrolóra obce Dvorníky - Včeláre
Uznesením obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorníky – Včeláre.
Výzva bola zverejnená na webe a úradnej tabuli obce. Podmienky pre voľbu boli schválené uznesením
OZ.
3-členná komisia v zložení Mgr. Timea Czompoly, Ján Takáč a Ing. Waldemar Vislay skonštatovala,
že podateľňa obecného úradu Dvorníky – Včeláre obdržala 1 prihlášku od záujemcu o funkciu
hlavného kontrolóra:
Dana Šmajdová, obálka doručená osobne dňa 14.09.2021. Obálka obsahovala Prihlášku do
výberového konania, Čestné vyhlásenie, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Doklad o ukončení
štúdia, Výpis z registra trestov, Životopis.
Na základe posúdenia náležitostí podanej písomnej prihlášky kandidáta komisia pre otváranie obálok
na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorníky – Včeláre konštatovala, že kandidátka Dana Šmajdová
splnila všetky kvalifikačné predpoklady a podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra a jej prihláška
spĺňa predpísané náležitosti a obsahuje požadované doklady v zmysle uznesenia.
Návrh na uznesenie:
a)
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre volí Danu Šmajdovú, za hlavného kontrolóra obce
Dvorníky – Včeláre podľa § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
ba)
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre schvaľuje 20% pracovný úväzok hlavného
kontrolóra.
bb)
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre určuje plat hlavného kontrolóra v zmysle
ust. § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR
a schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu podľa § 18c
ods. 5 zákona o obecnom zriadení a účinnosťou odo dňa začiatku funkčného obdobia nastupujúceho
kontrolóra.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4/ Pridelenie bytov
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s podanými žiadosťami o pridelenie bytov.
OZ zriadilo komisiu na pridelenie bytov, prerokovalo a schválilo pridelenie bytov nasledovne:
Vitániová Dominika, Ilavský Ján
Haneszová Kinga
Juhászová Zuzana

172/A/9
172/B/8
172/B/9

Köteles Zoltán

173/A/8

K 31.10.2021bude odovzdaný byt 172/B/5 doterajším nájomcom - Valéria Molnár.
Od 01.11.2021 bude byt 172/B/5 pridelený – Katarína Šimonová.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje pridelenie nájomných bytov na základe podaných žiadostí.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5/ Obecné záležitosti – rôzne
Správa hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z kontroly plnenia prijatých
opatrení odporúčaných kontrolórom obce za funkčné obdobie 2015 – 2021.
K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce Dvorníky – Včeláre.
K navrhovanému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
OZ v zmysle ustanovení § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 05/2021.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Finančné operácie za obdobie od 01.08.2021 do 22.09.2021
Poslanec Waldemar Vislay prečítal obecnému zastupiteľstvu Finančné operácie obecného úradu za
obdobie od 01.08.2021 do 22.09.2021.
Prítomní poslanci nemali k finančným operáciám žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie Finančné operácie za obdobie od 01.08.2021 do 22.09.2021.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť o odpustenie nájomného
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Cirkevnej základnej školy o odpustenie nájomného na
rok 2021, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie, ktorá vznikla s nižším počtom žiakov.
K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
OZ vyhovuje žiadosti Cirkevnej základnej škole a schvaľuje odpustenie nájmu na rok 2021.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť o zvýšenie financovania ŠKD na rok 2021
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Cirkevnej základnej školy o zvýšenie financovania
ŠKD na rok 2021 v sume 600,- eur z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov.
K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
OZ vyhovuje žiadosti Cirkevnej základnej škole a schvaľuje navýšenie dotácie na chod ŠKD na rok
2021 vo výške 600,- eur.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pani Terérie Turócziovej o návratnú finančnú výpomoc
vo výške 600,- eur, z dôvodu vysokého nedoplatku na elektrine. Pani Turócziová bude splácať
mesačne 100- eur.
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že pani Turóczoivá má nedoplatok na dani
z nehnuteľností a aj za komunálny odpad.
Poslanci súhlasili s poskytnutím finančného príspevku, až keď pani Turócziová uhradí všetky svoje
záväzky voči obci.
Návrh na uznesenie
OZ vyhovuje žiadosti Terézie Turócziovej a schvaľuje návratnú finančnú výpomoc vo výške 600,eur, za podmienky vyrovnania všetkých existujúcich záväzkov voči obci.
Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7/ Diskusia
Na zasadnutie OZ prišla pani Éliášová. Informovala poslancov o pretrvávajúcom probléme so stojatou
vodou pred jej domom. V roku 2019 podala žiadosť o opravu miestnej komunikácie a do dnešného
dňa k náprave nedošlo.
Opätovne žiada obec o odstránenie nedostatku.
Starosta chcel daný problém riešiť svojpomocne.
Hlavná kontrolórka obce upozornila, že na základe Zmluvy o dielo s firmou EUROVIA SK, a. s.,
ktorá komunikáciu zhotovila je záručná doba 60 mesiacov od odovzdania dela a ešte stále sme
v lehote, a preto neodporúča zasahovať do komunikácie.
Pani Éliasová požiadala, aby obec komunikovala o oprave s firmou EUROVIA a pokiaľ oni chybu
neopravia , až následne nech obec problém rieši svojpomocne.
Starosta povedal, že hneď nasledujúci deň ( t.j. 01.10.2021 ), napíše list do firmy EUROVIA a.s.
a bude ich o probléme informovať a žiadať v rámci reklamácie o odstránenie problému.
Pani Éliášová povedala, že sa bude o postupe informovať o cca 30 – 60 dní.
Pani Éliášová upozornila poslancov, že na ihrisku pri bytovkách jazdia autá neprimerane rýchlo,
a žiadala obec o osadenie značky, Pozor deti !
Starosta povedal, že obec tam značku dá.

8/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

Dvorníky – Včeláre, dňa 30.09.2021

...................................................................
Csaba Simkó - starosta

..................................................................
Ing. Waldemar Vislay
overovateľ zápisnice

.....................................................................
Mgr. Timea Czompoly
overovateľ zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S EN I E č. 139/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

„berie na vedomie“
Informáciu, že uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne.

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, , Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 140/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre
v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

a)

„volí“
Danu ŠMAJDOVÚ, za hlavného kontrolóra obce Dvorníky – Včeláre,
s účinnosťou od 01.12.2021.

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre
v zmysle ustanovenia § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
ba) „ s c h v a ľ u j e “
20% pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce

bb) „ u r č u j e “
plat hlavného kontrolóra v zmysle ust. § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka podľa údajov Štatistického úradu SR a schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo
výške 30% z mesačného platu podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,
s účinnosťou odo dňa začiatku funkčného obdobia nastupujúceho kontrolóra.

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 141/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

„schvaľuje“

Pridelenie nájomných bytov:
Vitániová Dominika, Ilavský Ján
172/A/9
Haneszová Kinga
172/B/8
Juhászová Zuzana
172/B/9
Katarína Šimonová (od 01.11.2021) 172/B/5

Köteles Zoltán

173/A/8

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 142/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

„berie na vedomie“

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení odporúčaných kontrolórom obce
za funkčné obdobie 2015 - 2021

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 143/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách

a)„schvaľuje“
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 05/2021

b)„berie na vedomie“
finančné operácie obecného úradu za obdobie od 01.08.2021 do 22.09.2021.

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 144/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

a)„schvaľuje“
Cirkevnej základnej škole vo Dvorníkoch, odpustenie nájmu na rok 2021

b)„schvaľuje“
navýšenie dotácie na chod ŠKD na rok 2021, vo výške 600,- eur

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE

U Z N E S E N I E č. 145/2021

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre
konaného dňa 30.09.2021 o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

„schvaľuje“
pani Terézii Turócziovej návratnú finančnú výpomoc vo výške 600,- eur, za podmienky
vyrovnania všetkých existujúcich záväzkov voči obci

Csaba Simkó
starosta

Výsledok hlasovania :
Za: 3 ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 ( Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová )

