Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 24. augusta 2012
16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka
obce, Gabriela Gönczölová. Zasadnutie sa konalo za účasti troch členov Obecného
zastupiteľstva, hlavnej kontrolórky obce a hostí. Páni poslanci Ján Szénási a Marián Plavec sa
ospravedlnili. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prejednanie a schválenie Záložnej zmluvy č.401/548/2012
5. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:
- za hlasovali 3 poslanci (Skalnická, Fülöp, Ing. Varga),
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Tibor Fülöp.
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Tibor Fülöp, Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická.
Za navrhnutých členov návrhovej komisie poslanci hlasovali nasledovne:
- za hlasovali 3 poslanci,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č. 4 - Prejednanie a schválenie Záložnej zmluvy č.401/548/2012
Pani starostka informovala poslancov, že tento týždeň bola doručená Záložná zmluva
č.401/548/2012 zo ŠFRB. Predmetná zmluva podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva bolo rozhodnuté, že úver zo
ŠFRB na prestavbu časti obecného úradu na bytové jednotky zabezpečíme tak, že v prospech
ŠFRB budú založené nehnuteľnosti budova obecného úradu a priľahlý pozemok.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo nasledovne:
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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, postavená na parc. 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 1,3 násobku
poskytnutého úveru zo ŠFRB t.j. na 102 445,20 € schválilo jednohlasne, za hlasovali
Skalnická, Fülöp, Ing. Varga, proti nehlasoval nikto, nezdržal sa nikto.
 K bodu č.5. – Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 27. augusta 2012
Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.
Tibor Fülöp, v.r.
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