
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2021 o 18.00 hod. 

                                                          

 

Na zasadnutí boli prítomní: 

Starosta obce: Csaba Simkó 

Poslanci obecného zastupiteľstva:    Mgr. Timea Czompoly, Róbert Völgyesi 

                                                              Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Beáta Japón Vargová 

                                                                                                                                                    

Neprítomní poslanci :                        ---   

 

Ďalší prítomní:                                     Dana Šmajdová – hlavný kontrolór obce               

                                                               Štefan Simko – predseda DHZ Dvorníky 

 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 

     28. zasadnutie OZ obce Dvorníky – Včeláre otvoril a viedol Csaba Simkó, starosta obce, ktorý 

privítal prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných 5 z 5 poslancov, preto bolo konštatované, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Zapisovateľom bol Csaba Simkó. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení  Róbert Völgyesi, Mgr. T. Czompoly.  

Návrhová komisia pracovala v zložení Ing.W. Vislay, Ján Takáč, Beáta Japón Vargová. 

 

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: 5  ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



 

3/  Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením. 

     
Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce Dvorníky – Včeláre. Je potrebné zakúpiť 

odvlhčovače vzduchu do MŠ a ŠJ, nakoľko po rekonštrukcii, steny nie sú dostatočne suché, vlhnú 

a voda tečie po stenách. 

Ing. Lenka Šingovská požiadala obec o spolufinancovanie knihy.  

OZ schválilo dotáciu vo výške 300,- eur. 

K navrhovanému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie 

Z v zmysle ustanovení § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 06/2021. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Beáta Japón Vargová, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4/ a) Návrh rozpočtu na rok 2021 – Žiadosti o dotácie na rok 2022 

     Obecnému zastupiteľstvu boli predložené žiadosti o dotácie na rok 2022: 

 

    1/ Telovýchovná jednota Dvorníky – Včeláre, žiada o poskytnutie dotácie na rok 2022 v prospech 

rozvoja športu – futbalu žiakov, dorastencov a dospelých, vo výške min. 15 000,- eur a navýšenie o 

3 500,-eur. 

         Poslanci Beáta Japón Vargová a Róbert Völgyesi  nesúhlasia s navýšením 3 500,- eur ani  

s výškou 15 000,- eur. 

    2/ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, žiada o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre 

školské zariadenie Cirkevnej základnej školy sv. Štefana pre školský klub detí 

   3/ Mesto Moldava nad Bodvou, ako zriaďovateľ Centra voľného času CVrČek, žiada o poskytnutie 

dotácie na školský rok 2022/2023 ,na záujmové vzdelávanie detí, výška sumy je na rozhodnutí OZ. 

   4/ Predseda DHZ Štefan Simko, žiada o poskytnutie dotácie na činnosť DHZ na rok 2022, vo výške 

 5 000,- eur. 

 

   5/ Správca domu smútku, Štefan Simko žiada zaradiť do výdavkov rozpočtu na rok 2022 sumu, vo 

výške 10 000,- eur na zhotovenie bezbariérového prístupu do domu smútku a na stavebné úpravy 

domu smútku. 

 

  6/ Cirkevná rada Dvorníky, žiada zaradiť do výdavkov rozpočtu na rok 2022 sumu, vo výške 

15 000,- eur na prístavbu skladovacieho priestoru k novopostavenej sakristii. 

 

 Návrh na uznesenie 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje 

    Telovýchovnej jednote Dvorníky – Včeláre, dotáciu pre rozvoj športu, vo výške 15 000,- eur 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 3    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Beáta Japón Vargová, Róbert Völgyesi  ) 



 

b) schvaľuje 

    Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Rožňava, dotáciu pre školský klub detí, vo výške 8 600,- eur 

c) schvaľuje 

   Centru voľného času CVrČek,  na rok 2022 , vo výške 200,- eur 

d) schvaľuje 

    DHZ Dvorníky-Včeláre, dotáciu na činnosť DHZ, vo výške 3 500,- eur 

e) neschvaľuje 

   žiadosť Štefana Simka, zaradiť do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky na stavebné úpravy    

   domu smútku 

f) neschvaľuje 

   žiadosť cirkevnej rady Dvorníky, zaradiť do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky na prístavbu 

   skladovacieho priestoru k novopostavenej sakristii. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Beáta Japón Vargová, Róbert Völgyesi   ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4/ b) Návrh rozpočtu na rok 2021  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024. 

V návrhu rozpočtu boli zapracované aj schválené žiadosti o dotácie na rok 2022, ako aj individuálne 

pripomienky poslancov na základe požiadaviek obyvateľov obce Dvorníky – Včeláre. 

Návrh rozpočtu poslanci prerokovali, schválili a bude zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní, 

aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. 

 

Návrh na uznesenie 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5/ Pridelenie bytov 

    Starosta obce oboznámil poslancov OZ s podanými žiadosťami o pridelenie bytov. 

OZ zriadilo komisiu na pridelenie bytov, prerokovalo a schválilo pridelenie bytov, viď. zoznam.   

 

Návrh na uznesenie 

OZ schvaľuje pridelenie nájomných bytov, viď. zoznam. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



6/ Obecné záležitosti – rôzne 

 Poslanec Ing. Waldemar Vislay prečítal obecnému zastupiteľstvu Finančné operácie obecného úradu 

za obdobie od 01.09.2021  do 31.10.2021. 

Prítomní poslanci nemali k finančným operáciám žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie 

OZ  berie na vedomie Finančné operácie za obdobie od 01.09.2021 do 31.10.2021. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5   ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová  )  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Starosta obce predniesol  návrh na koncoročné odmeny pre poslancov OZ za rok 2021, za plnenie 

osobitých úloh, vo výške 200,- eur. 

Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje návrh na koncoročné odmeny poslancov OZ za rok 2021, vo výške 200,- eur. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poslanec Ing. Waldemar Vislay predniesol  návrh na navýšenie funkčného platu starostu obce o 15%, 

po dobu jedného mesiaca ( za november 2021 ). 

Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje návrh na navýšenie funkčného platu starostu obce o 15% , po dobu jedného mesiaca ( za 

november 2021 ). 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Správca cintorína Štefan Simko navrhol OZ, aby sa na cintoríne hrobové miesta vykopávali v rovných 

radoch. Žiada OZ o súhlas s vykopaním prvých hrobových miest v plánovaných radoch, aby sa 

následné hrobové miesta kopali podľa prvého vykopaného hrobového miesta. 

Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. 

Návrh na uznesenie 

OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje návrh správcu cintorína na vykopanie prvých hrobových miest v plánovaných radoch. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



7/ Diskusia 

Starosta reagoval na žiadosť pani Judity Éliášovej, zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

30.09.2021, ohľadne opravy miestnej komunikácie pred jej domom, kde pri daždi stojí voda. 

Komunikácia je nová a na základe Zmluvy o dielo s firmou EUROVIA Sk, a. s. je záručná doba  

60 mesiacov a ešte stále sme v lehote. 

Ing. Šebek ( zodpovedná osoba z EUROVIA SK a. s. ) po urgencii poslanca Ing. W. Vislay volal 

viackrát pánovi starostovi. 

Do dnešného dňa zo strany starostu nedošlo k riešeniu problému z dôvodu PN, ale vyhlásil, že na 

najbližšom zasadnutí OZ bude informovať poslancov, ako problém vyriešil. 

 

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 vyhlásenie  starostu, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podá 

správu o vyriešení problému cesty na IBV pred domom pani Ěliášovej. 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay, Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dana Šmajdová upozornila, že je potrebné  položiť asfalt na vykopanú dieru pri kostole, kde sa robila 

kanalizácia. 

Róbert Völgyesi tiež upozornil, že diery na ceste sú aj na Új sor,a že aj tam by bolo dobré položiť 

asfalt. 

Starosta – povedal, že sa to urobí. 

 

8/ Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

Dvorníky – Včeláre, dňa 19.11.2021 

 

 

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

              Csaba Simkó - starosta 

 

 

 

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

             Róbert Volgyesi                                                                  Mgr. Timea Czompoly            

          overovateľ zápisnice                                                               overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 146/2021 

 

 

 

zo 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 

a 19.11.2021 o 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

„ b e r i e   n a  v e d o m i e “ 
 

 

Informáciu, že uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csaba Simkó 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 147/2021 

 

 

 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2021 o 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre 

podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách 

 

 

 

 

a ) „ s c h v a ľ u j e “ 

       pre, Ing. Lenka Šingovská, spolufinancovanie knihy, vo výške 300,- eur 

 

 

b ) „ s c h v a ľ u j e “ 

       zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 06/2021 

 

 

 

 

 

 

Csaba Simkó 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

U Z N E S E N I E  č. 148/2021 

 

 

zo 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2021 o 18.00 hod. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

aa) „ schvaľuje “ 

    Telovýchovnej jednote Dvorníky – Včeláre, dotáciu pre rozvoj športu, vo výške 15 000,- eur 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 3    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Beáta Japón Vargová, Róbert Völgyesi  ) 

 

ab) „ schvaľuje “ 

    Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Rožňava, dotáciu pre školský klub detí, vo výške 8 600,- eur 

ac) „ schvaľuje “ 

   Centru voľného času CVrČek,  na rok 2022 , vo výške 200,- eur 

ad) „ schvaľuje “ 

    DHZ Dvorníky-Včeláre, dotáciu na činnosť DHZ, vo výške 3 500,- eur 

ae) „ neschvaľuje “ 

   žiadosť Štefana Simka, zaradiť do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky na stavebné úpravy    

   domu smútku 

af) „ neschvaľuje “ 

   žiadosť cirkevnej rady Dvorníky, zaradiť do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky na prístavbu 

   skladovacieho priestoru k novopostavenej sakristii. 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Beáta Japón Vargová, Róbert Völgyesi   ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

b) „ schvaľuje “ 

  Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na rok 2023, 2024 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly, Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Beáta Japón Vargová, Róbert Völgyesi   ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 

 

Csaba Simkó 

starosta 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 149/2021 

 

 

 

zo 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2021 o 18.00 hod. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

„ s c h v a ľ u j e “ 
 

1. Pridelenie bytov /predĺženie nájmu/  v bytovom dome č. 172 nasledovne: 

Vchod  B, číslo  bytu  1. pre Martu Bányászovú  – obnovenie nájomnej zmluvy 

    

2. Pridelenie bytov  v 18 bytovej jednotke súp. číslom 173 nasledovne: 

 

1. Derján Zoltán      Dvorníky č. 173  (byt č. 1/A) - nový nájomca 

2.  Barci Vojtech           Dvorníky č. 173    (byt č. 2/A) 

3.  Majancsiková Monika, Dvorníky č. 173      (byt č. 4/A) 

4.  Nagy Tomáš,   Dvorníky č. 173      (byt č. 6/A) 

5. Gamba Miroslav         Dvorníky č. 173     (byt č. 9/A) 

6. Tesář Ján,                 Dvorníky č. 173      (byt č. 6/B) 

7. Körtvélyová Adriána,    Dvorníky č. 173         (byt č. 7/B) 

8. Kováč Jozef         Dvorníky č. 173                 (byt č. 9/B) 

9. Darvasová Zuzana        Dvorníky č. 173        (byt č. 8/B) 

 

 

 

 

 

 

Csaba Simkó 

starosta 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi: Beáta Japón Vargová,  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 150/2021 

 

 

 

 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2020 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) „ b e r i e   n a  v e d o m i e “ 

    finančné operácie obecného úradu za obdobie od 01.09.2021 do 31.10.2021. 

 

b)  „ s c h v a ľ u j e “  

          koncoročné odmeny poslancov OZ za rok 2021, vo výške 200,- eur 

 

c)  „ s c h v a ľ u j e “  

          navýšenie funkčného platu starostu obce o 15%, za mesiac november 2021 

 

d)  „ s c h v a ľ u j e “  

           návrh správcu cintorína na vykopanie prvých hrobových miest v plánovaných radoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csaba Simkó 

Starosta 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DVORNÍKY – VČELÁRE 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 151/2021 

 

 

 

 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dvorníky –Včeláre 

konaného dňa 19.11.2020 o 18.00 hod. 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky – Včeláre 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

 

 

„ b e r i e   n a  v e d o m i e “ 

 

 
 

vyhlásenie  starostu, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podá správu 

o vyriešení problému cesty na IBV pred domom pani Ěliášovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csaba Simkó 

Starosta 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania : 

Za: 5    ( Mgr. Timea Czompoly,  Ing. Waldemar Vislay. Ján Takáč, Róbert Völgyesi, Beáta Japón Vargová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 

 


