Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 20. januára 2012
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka obce,
Ing. Gabriela Gönczölová. Zasadnutie sa konalo za účasti piatich členov Obecného
zastupiteľstva a hostí. Hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila. Prezenčná listina tvorí
prílohu zápisnice.
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa podania žiadosti na prestavbu časti
budovy obecného úradu na nájomné byty zo ŠFRB a z dotácie Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
5. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:
- za hlasovalo 5 poslancov,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ján Szénási a Marian Plavec.
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp.
Za navrhnutých členov návrhovej komisie poslanci hlasovali nasledovne:
- za hlasovalo 5 poslancov,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č. 4 - Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa podania žiadosti na
prestavbu časti budovy obecného úradu na nájomné byty zo ŠFRB a z dotácie
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Pani starostka informovala poslancov, že na 7.zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina
Mládeže dňa 14. decembra 2011 Uznesením č.66/2011 bod B/4 schválilo obecné
zastupiteľstvo podanie žiadosti o prestavbu časti budovy obecného úradu na nájomné byty.
Pani starostka informovala aj o možnostiach, kritériách podľa zákona č.443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
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V zmysle tohto zákona ak plánované byty spĺňajú kritériá, že priemerná podlahová plocha
bytov nepresahuje 50 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu
neprevyšuje 650 €, v tom prípade na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods.1 písm. c)
bežného štandardu možno poskytnúť obci dotáciu v rozsahu 30% oprávnených nákladov
stavby.
Na prefinancovanie 70 % nákladov stavby obec požiada Štátny fond rozvoja bývania
o poskytnutie úveru.
V súvislosti s vyhotovením projektovej dokumentácie na stavbu boli telefonicky oslovení 3
projektanti, ktorí doručili svoje cenové ponuky do 20. januára 2012 na vypracovanie
projektovej dokumentácie nasledovne:
1. Ing. Görözdiová Terézia, Inžinierska kancelária PROJEKT, Komárno, ul. Slobody 62
cenová ponuka na 11 200,-€,
2. Poldauf Rudolf, Kolárovo, Studená strana č.69 cenová ponuka na 9 800,-€
3. Ing. Balogh Attila, Zlatná na Ostrove, cenová ponuky na 10 500,-€.
Nakoľko najnižšiu cenovú ponuku podal pán Poldauf, pani starostka ho požiadala
o vypracovanie 3 verzií návrhov na prestavbu a predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Po prediskutovaní 3 návrhov obecné zastupiteľstvo vybralo variantu č.3.
Za objednanie projektovej dokumentácie na akciu „Prestavba časti obecného úradu na bytové
jednotky – 4 b.j.“ od Rudolfa Poldaufa hlasovali poslanci nasledovne:
za hlasovalo 5 poslancov,
proti nehlasoval nikto,
nezdržal sa nikto.
Na uskutočnenie verejného obstarania na výber zhotoviteľa stavby schválilo obecné
zastupiteľstvo spoločnosť M.K.T. – Consult, s.r.o., IČO: 44285035, so sídlom 319 Trstice
jednohlasne.
 K bodu č.5 - Záver
Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapísala: Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 22. januára 2012
Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ján Szénási, v.r.
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Marian Plavec, v.r.
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