
Uznesenie č.179/2013 
z 23.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 10. mája 2013   
 
K programovému bodu č.1 – Otvorenie 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
 
A. Schvaľuje 
 
1. Program rokovania podľa pozvánky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
 
2. Na základe súhlasu všetkých prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva 
v jazyku maďarskom 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
 
 
                                                                            Ing., Bc. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 
                                                                                                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č.180/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 10. mája 2013   
 
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
 
A. Schvaľuje  
 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási    
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
 
 
                                                                       Ing., Bc. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 
                                                                                                  starostka obce 



Uznesenie č.181/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 10. mája 2013   
 
K programovému bodu č. 4 - Prejednanie a schválenie záložných zmlúv – 4 b.j.       
 
A. Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 
bod a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
schvaľuje  
  
1. Záložnú zmluvu č.401/548/2012 uzavretú podľa ustanovení § 151a) a nasl. Občianskeho 
zákonníka medzi záložným veriteľom Štátnym fondom rozvoja bývania a záložcom obcou 
Dedina Mládeže na predmet zmluvy 
administratívna budova číslo súpisné 7 postavený na parcele reg. CKN č. 1,  
parc. reg. CKN č. 1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 293 m2, 
parc. reg. CKN č. 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2  
vedených na LV č.256 s tým, že záložné právo je zriadené na rozsah poskytnutého úveru  
zo Štátneho fondu rozvoja bývania t.j. 78 804,00 €.  
 
2. Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151a) a nasl. Občianskeho zákonníka č.0147–PRB–
2012/Z medzi záložným veriteľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky a záložcom, obcou Dedina Mládeže na predmet zmluvy:  
Stavba administratívna budova, ktorá sa nachádza v k.ú. Dedina Mládeže na parcele registra 
„C“ , parc.č.1, o výmere 293 m2 zastavanej plochy, súpisné číslo 7, zapísanej na LV č.256  
na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vo výške poskytnutej dotácie t.j. 33 770,00 €.  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
  
 
 
 
                                                                      Ing., Bc. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 
                                                                                                  starostka obce 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.182/2013 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 10. mája 2013   
 
K programovému bodu č. 5 – Organizačné  
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
 
A. Berie na vedomie  
 
1. Informácie starostky obce: 
   - o zahájení aktivít menších obecných služieb od 13. mája 2013, 
   - o podaných projektoch o pridelenie grantov na nasledovné akcie:   
„Najmladší deň obce v najmladšej dedine na Slovensku“ na deň obce – z nadácie SPP 
„I. ročník „Dňa obce Dedina Mládeže“ – z nadácie Slovenskej sporiteľni Bližšie k vám 
„Materiálno – technické zabezpečenie činnosti obecného futbalového klubu“ – grantový 
program Futbal to je hra 
„Ihrisko od poľovníkov“ – z nadácie SPP, v spolupráci s Poľovníckym združením Bažant 
v Dedine Mládeže,  
„Slnečná energia – zdravé prostredie“ - z Nadačného fondu Živá energia.  
  - o príprave projektu z Nadácie Orange na vytvorenie parku pri lurdskej jaskyni, termín 
podania je 15. máj 2013,   
  - o pridelených dotáciách z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 250,-€ na 
„Deň obce“ a 240,-€ na „Futbalový turnaj“, 
  - o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády  
vo výške 2 124,85 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest 
a obcí po zimnej prevádzke.   
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
 
B. Schvaľuje 
 
1. Uzatvorenie zmluvy o poradenskej činnosti a spolupráci s Ing. Helenou Kucseraovou, Úzka 
417/5, 93028 Okoč, IČO: 46772596 na základe predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ján Szénási) 
Proti:0 
zdržal sa: 0 
 
 
 
                                                                        Ing., Bc. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 
                                                                                                  starostka obce 
 
 
 


