Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 28. júna 2012
14. 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. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2011
6. Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2011
7. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2011
8. Prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2011
9. Prejednanie a schválenie programového rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2012
10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie
júl až december 2012
11. Prejednanie a schválenie internej smernice obce Dedina Mládeže o poplatkoch
12. Prejednanie a schválenie prenájmu časti parcely vo vlastníctve obce o výmere 30 m2
13. Prejednanie platných nájomných zmlúv obce – hosť JUDr., Ing. Ivan Katona
14. Organizačné
15. Prejednanie a schválenie platu starostky obce od 1. júna 2012
16. Diskusia
17. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 14. 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.
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 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 - Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Pani starostka informovala poslancov, že uznesenia OZ Dedina Mládeže č.103/2012 bod
B/1, č.96/2012 bod B/2, č.90/2012 bod A/2 sú splnené, uznesenie č.75/2011 bod C/1 bude
prerokovaný v samostatnom programovom bode č.13.
 K bodu č.5 - Správa audítora k záverečnému účtu obce za rok 2011
Pani starostka prečítala Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
z overovania účtovnej závierky Obce Dedina Mládeže k 31.12.2011.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.
 K bodu č.6 - Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2011
Pani starostka odovzdala slovo pani Bc., Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce,
aby predniesla správu.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.
 K bodu č.7 - Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok
2011
Pani starostka odovzdala slovo pánovi Ing. Mariánovi Rigó, účtovníkovi obce, aby
predniesol správu k bodu.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.
Záverečný účet Obce Dedina Mládeže za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad, s
tým, že usporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia bude nasledovne: vo výške 126 241,70 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zo zostatku finančných operácií vo výške 126 076,82 € a z
rezervného fondu obce vo výške 164,88 €, bol jednohlasne schválený.
 K bodu č.8 - Prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2011
Pani starostka odovzdala slovo pánovi Ing. Mariánovi Rigó, účtovníkovi obce, aby
predniesol správu k bodu.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 28. júna 2012
 K bodu č.9 – Prejednanie a schválenie programového rozpočtu Obce Dedina Mládeže
na rok 2012
Pani starostka odovzdala slovo pánovi Ing. Mariánovi Rigó, účtovníkovi obce, aby
predniesol správu k bodu.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.
Programový rozpočet obce bol jednohlasne schválený.
 K bodu č.10 – Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na obdobie júl až december 2012
Pani starostka odovzdala slovo pani Bc., Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce,
aby predniesla informovala o plánovaných kontrolných činnostiach na obdobie júl až
december 2012.
Doplňujúce návrhy zo strany poslancov neboli podané.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie júl až december 2012 bol
jednohlasne schválený.
 K bodu č.11 – Prejednanie a schválenie internej smernice obce Dedina Mládeže
o poplatkoch
Uvedený bod bol posunutý na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 K bodu č.12 - Prejednanie a schválenie prenájmu časti parcely vo vlastníctve obce
o výmere 30 m2
Pani starostka informovala, že na predchádzajúcich zasadnutiach obecné zastupiteľstvo
rokovalo o žiadosti pána Marcela Tušku, na vybudovanie zjazdu pre malé plavidlá na parcele
vo vlastníctve obce. Pán Tuška podal žiadosť o prenájom predmetnej parcely.
Návrh zmluvy je pripravený (zámer bol zverejnený – už bolo spomenuté v bode č.4 kontrola
uznesení), predmetom zmluvy je prenájom parcely vo výmere 30 m2 za účelom vybudovania
zjazdu pre malé plavidlá, na 10 rokov, za symbolickú sumu 1,-€ na rok.
Hlasovanie prebehlo nasledovne: s počtom 3 hlasov členov obecného zastupiteľstva, čo
predstavuje 3/5 väčšinu všetkých poslancov obecného zastupiteľstva bolo schválené
uzatvorenie nájomnej zmluvy s pánom Marcelom Tuškom, ako prípad hodný osobitného
zreteľa na dobu určitú do 31.12.2023, za výšku nájomného v sume 1,-€ na rok.
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 K bodu č. 13 – Prejednanie platných nájomných zmlúv obce – hosť JUDr., Ing. Ivan
Katona
Pani starostka pred tým, než odovzdala slovo pánovi doktorovi, zhrnula problematiku
nájomných zmlúv obce, ktoré kontrolovala hlavná kontrolórka podľa plánu kontrolnej
činnosti a uviedla: „Hlavná kontrolórka obce, Ing. Némethová predložila na zasadnutie OZ
dňa 14.12.2011 správu o následnej kontrole nájomných zmlúv uzavretých obcou . Na základe
zistení Ing. Némethovej bolo uložené obecnému úradu vypracovať dodatky k zmluvám.
Nakoľko v súvislosti so zmluvami obce sme už viackrát rokovali napr. zmluva o nájme
lesných pozemkov, v tejto veci bol vyhotovený dodatok, ale výsledkom je, že predstavitelia
lesov nami predložený dodatok nepodpísali.
Na dnešné rokovanie som si dovolila pozvať predstaviteľa advokátskej kancelárie s ktorým
máme uzatvorený zmluvný vzťah, pána JUDr., Ing. Ivana Katonu.
Pán doktor vypracoval vyjadrenie k správe hlavnej kontrolórky o následnej kontrole
nájomných zmlúv. Považujem za veľmi dôležité, aby sme v súvislosti s nájomnými
zmluvami, prediskutovali naše možnosti dostatočne, aby sme sa do budúcnosti vyhli
problémom, aké sa nám vyskytli ohľadne súčasne platných nájomných vzťahov.
Ešte by som Vás chcela informovať, že posledné uznesenie o prepracovaní nájomných zmlúv
som našla nasledovné: Uznesenie č.9/2003 bod B/7 zo dňa 15.12.2003, čiže posledné
prepracovanie nájomných zmlúv bolo v decembri 2003.
- HKO prekontrolovala aj nájomné zmluvy o nájme obecných bytov – 9 b.j.
Pani Ing. navrhovala založiť pasportizáciu bytov a evidenciu každého bytu v samostatnom
spisovom obale. Táto evidencia sa vedie od začiatku takto. Samostatný účet na vedenie
príspevku na fond opráv a udržiavanie bytov bol zriadený vo VÚB banke.
- nájomná zmluva o nájme služobného bytu v KD bola uzatvorená dňa 2.1.1996 na
dobu určitú do 31.12.2013. Nakoľko pani Morvaiovej bol pridelený byt v bytovom dome
predmetná zmluva bola ukončená dohodou dňom 14.11.2011.
Pani Ing. Némethová navrhuje vo svojej správe prerokovať ďalšie využívanie predmetného
bytu. Nakoľko sa v tomto roku chystajú zmeny – prestavba obecného úradu, môj návrh je
nechať tieto miestnosti do konca roka 2012 tak, aby boli k dispozícii na využitie úradu.
- Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená so Slovenskou poštou, š.p.
s účinnosťou od 1.1.2004
Dohodnuté ročné nájomné je vo výške 500,-Sk/m2 t.j. 16,60€ na m2 a jedná sa o plochu vo
výmere 20 m2. Ročné nájomné je 10 000,-Sk na rok v eurách 332,-€ na rok.
Nájomca hradí nasledovné náklady: elektrická energia, spotreba vody – vodné aj stočné,
dodávku tepla, poplatok za komunálny odpad. Nakoľko dodávka tepla je zabezpečená
v súčasnosti spoločne pre celú budovu obcou je nutné vyúčtovať a vyfakturovať spotrebu
plynu. Stanovenie výšky zálohy na vykurovanie pre poštu navrhujem prerokovať po ukončení
realizácie prestavby budovy obecného úradu na nájomné byty. Prípadné zvýšenie nájomného
je podmienené súhlasom oboch zmluvných strán.
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- Zmluva o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s.
Zmluva bola uzavretá dňa 18.6.2004 na dobu neurčitú, prenajatá plocha je vo výmere 17,5 m2
stanovená suma nájmu je výške 500,-Sk na m2 za rok. V tejto zmluve v čl. 2 bod 7 je
ustanovené, že prenajímateľ môže jednostranne zvýšiť dohodnuté nájomné v prípade, ak
miera inflácie vyhlásená Štat.úradom SR presiahne hranicu 5%.
To znamená, že: možnosť jednostranného zvýšenia nájomného zo strany prenajímateľa, čiže
obce Dedina Mládeže je podmienené skutočnosťou, že miera inflácie vyhlásená ŠÚ SR
presiahne hranicu 5%. Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien bola v zmysle
Potvrdenia o miere inflácie v SR vydaného Štatistickým úradom SR v roku 2011 v priemere
3,9%. Na základe vyššie uvedených údajov, nie je možné aby prenajímateľ jednostranne
zvýšil výšku nájomného. Zvýšenie nájomného je možné uskutočniť len dohodou zmluvných
strán.
- Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená so spoločnosťou Agroreal Dedina
Mládeže, a.s.
Zmluva bola uzavretá účinnosťou od 1.10.2000 na dobu neurčitú. Jedná sa o výmeru 41,25
m2 predajné priestory a 20,90 m2 skladovacie priestory.
Pôvodne bolo stanovené nájomné vo výške 17 600,-Sk a nájomca bol zaviazaný v zmysle čl.5
zmluvy hradiť náklady spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov – elektrickú
energiu, náklady na vykurovanie preddavkovo štvrťročne na základe faktúry prenajímateľa.
Tieto zmluvné podmienky boli zmenené dodatkom č.1 k zmluve zo dňa 3.1.2005, v ktorom sa
zmluvné strany dohodli na zvýšené ročného nájomného zo sumy 17 600,-Sk na sumu 29 600,Sk. Zároveň týmto dodatkom došlo k zrušeniu čl. 5 pôvodnej nájomnej zmluvy.
HKO odporúča pripraviť návrh dodatku aktuálneho nájomného, ktorý bude vypracovaný na
základe prepočtu spotreby zemného plynu spotrebovaného na účely vykurovania priestorov
nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu. Vzhľadom na Dodatok č. 1, ktorým jednak
došlo k zvýšeniu ročného nájomného, ale zároveň došlo k zrušeniu čl. 5 zmluvy o nájme
nebytových priestorov, ktorý umožňoval prenajímateľovi fakturovať nájomcovi náklady
spojené okrem iného aj s vykurovaním prenajatých priestorov nie je možné za aktuálne
platného právneho stavu zohľadniť prípadné zvýšené náklady prenajímateľa spojené
s vykurovaním budovy obecného úradu.
Akákoľvek zmena výšky nájomného, resp. možnosti prenajímateľa dodatočne fakturovať
nájomcovi náklady spojené s užívaním nebytových priestorov si vyžaduje vypracovanie
dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými
stranami. Znenie tohto dodatku je priamo závislé od dohody zmluvných strán.
Bez súhlasu nájomcu nie je možná žiadna zmena výšky nájomného, resp. nie je možné
dodatočne fakturovať nájomcovi žiadne náklady, ktoré znáša prenajímateľ v súvislosti so
službami, ktoré sú poskytované v budove obecného úradu. Navrhujem vyčísliť náklady na
vykurovanie za rok 2011 a pripraviť prepočet aktuálneho nájomného a následne si
prerokujeme s pánom predsedom možnosť uzatvorenia dodatku k pôvodnej zmluve.
- Zmluva o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností uzatvorená so spoločnosťou
Agroreal Dedina Mládeže, a.s.
Zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy bola uzavretá s účinnosťou od 1.11.2004 na
dobu určitú do 31.10.2013, výmera pôdy je 333,9391 ha. Výška nájmu bola stanovená na
1000,-Sk za hektár za rok. Aktuálne nájomné je vo výške 1300,-Sk na hektár na rok, čo bolo
dohodnuté Dodatkom č.1 zo dňa 27.2.2008.
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Tu mi dovoľte informovať, že v uznesení č.10/2007 zo 7.zasadnutia OZ dňa 17. decembra
2007 bolo Obecným zastupiteľstvom schválené uzatvoriť dodatok č.1 k Zmluve o nájme
poľnohospodárskych nehnuteľností s výškou nájomného od 1.1.2008 2000,-Sk za ha a rok
Nakoľko dodatok na sumu 2000,-Sk nebol podpísaný dňa 26.februára 2008 OZ v uznesení
č.11/2008 bod C/3 rozhodlo o výške nájmu v sume 1300,-Sk na ha a rok.
V zmluve je ustanovená možnosť prehodnotenia výšku nájomného každé 2 roky vždy ku dňu
1.1 podľa miery inflácie. HKO navrhuje, že nakoľko výška nájomného nebola zmenená od
roku 2008, vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2011 bolo vyhotovené znalecké ohodnotenie
ceny pozemkov vo vlastníctve obce, podmienky prenájmu boli prehodnotené.
Navrhujem nasledovné: nakoľko od poslednej zmeny od roku 2008 je stanovená podmienka,
že uplynuli 2 roky a zmena výšky nájomného je zároveň podmienená súhlasom oboch
zmluvných strán, vyčísliť túto sumu a následne prerokovať s pánom predsedom Ing. Turoňom
do 31.7.2012.
Ďalej na základe znaleckého ohodnotenia ceny pozemkov a platných predpisov vyčísliť
východiskové hodnoty pre stanovenie výšky nájomného, tiež do 31.7.2012, nakoľko zo
zákona č.504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov vyplýva nasledovné:
§ 10 odsek
(1) Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní
podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška
nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného
predpisu. Osobitným predpisom je § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991
Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z..
V tomto prípade treba poznamenať, že zmluva je uzavretá na dobu určitú, do 31.10.2013.
Obecné zastupiteľstvo čaká vážne rozhodnutie, ako ďalej.
- Zmluva o nájme lesných pozemkov uzavretá so štátnym podnikom Lesy SR
Zmluva je uzavretá na dobu určitú do roku 2013. Výška nájomného je stanovená vo výške
100,-Sk za ha na rok.
To je tá sporná zmluva, s ktorým sme sa aj my terajšie zastupiteľstvo zaoberalo. Podotýkam,
že bezvýsledne, nakoľko rokovania s predstaviteľmi boli ukončené so záverom, že obcou
pripravený dodatok nepodpíšu. HKO navrhuje pokračovať v rokovaní v záujme podpísania
dodatku, nakoľko výška nájomného pre obec je zjavne nevýhodná.
Vzhľadom na aktuálnosť a právnu náročnosť celej kauzy advokátska kancelária doporučuje,
aby ich obec splnomocnila, aby v mene Obce Dedina Mládeže pristúpila k rokovaniam
s nájomcom, pričom na každé zasadnutie Obecného zastupiteľstva by boli zo strany
advokátskej kancelárie predkladané priebežné správy.
Zahájiť súdne konanie nenavrhujem, z dôvodu, že platnosť zmluvy končí dňom 31.12.2013
A aj v tomto prípade platí ustanovenie § 12 zákona č.: 504/2003 Z.z. , že ak prenajímateľ
alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve
druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu,
zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8.
Navrhujem splnomocniť Advokátsku kanceláriu, s.r.o. so sídlom M. Matunáka 11, 940 01
Nové Zámky, aby v mene Obce Dedina Mládeže pristúpila k rokovaniu s predstaviteľmi
štátneho podniku Lesy SR, Odštepný závod Palárikovo v záujme podpísania dodatku
k nájomnej zmluve.
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Poprosím pána doktora, aby nám nastolil možnosti, z ktorých si potom vedenie obce podľa
svojho uváženia vyberie vhodnú alternatívu.“
Pán doktor Katona uviedol možnosti podľa aktuálnej legislatívy. V prvom rade sa obec musí
rozhodnúť, či chce v nájomnom vzťahu pokračovať alebo ukončiť. Hospodárenia s majetkom
obce upravuje zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pán
doktor uviedol, že obchodná verejná súťaž je súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy.
Ďalšie možnosti sú dobrovoľná dražba alebo priamy predaj.
 K bodu č.14. – Organizačné
Pani starostka informovala poslancov, že Záložné právo na kultúrnom dome v súvislosti
s výstavbou 9 bytových jednotiek bolo zrušené, o zmene otváracích hodín na obecnom úrade
v mesiacoch júl a august 2012 od 6,30 hod., o podaní žiadosti o dotáciu na vyhotovenie brány
na cintoríne a autobusových zastávok do spoločnosti RAVEN, projekt bol podaný dňa
27.6.2012, o novele zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, o liste z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne v súvislosti
s novelou zákona č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách, o oznámení ŠFRB o možnosti poskytnutia podpory vo výške
78 804,-€ na prestavbu časti obecného úradu na bytové jednotky – 4 b.j., o zosúladení
webovej stránky obce s platnými predpismi, o presťahovaní skladu CO do požiarnej
zbrojnice.
Na obecný úrad bola podaná žiadosť pani Kataríny Kisovej a Alexandra Atkáriho o súhlas na
vzájomnú výmenu bytových jednotiek v 9 b.j., bytu č.5 a bytu č.9 od 1. júla 2012.
 K bodu č.15 – Prejednanie a schválenie platu starostky obce od 1. júna 2012
Pani starostka informovala poslancov o novelizovanom znení zákona, ktorý upravuje
platové pomery starostov obcí ukladá obecnému zastupiteľstvu (§ 4 bod 4 ) plat starostu
opätovne raz ročne prerokovať. V roku 2011 prerokovalo a schválilo OZ v uznesení
č.50/2011 zo 4. zasadnutia OZ dňa 29. júna 2011. S účinnosťou od 1.júna 2011 bol plat
starostky upravený na 1261,-€. Plat bol vypočítaný ako základný plat vo výške 1146,-€,
schválené zvýšenie základného platu bolo vo výške 10 %.
Od 1. januára 2012 sa vypočíta základný plat starostu z hodnoty priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2011 vo výške 786,-€ x koeficient
1,49 = 1172,-€.
Nakoľko plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo
zasadnutia OZ uvedený v presnej výške stanovenej v eurách, pani starostka žiadala poslancov,
aby sa k téme vyjadrili a podali svoje návrhy.
V zmysle predpisu môže Obecné zastupiteľstvo zvýšiť základný plat starostu až o 70 %.
Po diskusii obecné zastupiteľstvo upravilo plat starostky nasledovne: v zmysle ustanovenia §
3 odsek 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí o primátorov miest : 786,- € x 1,49 = 1 172,-€.
Zvýšenie platu v zmysle ustanovenia § 4 odsek 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí o primátorov miest vo výške 20 %
zvýšenie v €: 234,228, zaokrúhlene spolu 1407,- € s účinnosťou od 01.06.2012.

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 28. júna 2012
Hlasovanie prebehlo nasledovne: za hlasovali Fülöp, Skalnická, proti hlasoval Ing. Varga,
nezdržal sa nikto.
 K bodu č.16 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Pán Ing. Ottó Varga sa informoval, či je vydané
povolenie na informačnú tabulu, ktorá je umiestnená pri ceste na Malom Ostrove.
Poslankyňa Skalnická sa informovala o pracovných úlohách údržbára, o budove bývalej
základnej školy na Malom Ostrove.
Pán poslanec Fülöp informoval o údržbe kríža v miestnom cintoríne a o údržbe skrinky
elektrických hodín.
Pani starostka informovala o vytvorení vchodovej brány v cintoríne z bočnej strany. Ďalej
spomenula, že údržbu miestneho futbalového ihriska vykonávajú bezodplatne dvaja
dôchodcovia z obce, pán Fülöp Gabriel a pán Juraj Valkovský.
 K bodu č.17. – Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 29. júna 2012
Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

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