Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 25. mája 2012
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka
obce, Ing. Gabriela Gönczölová. Zasadnutie sa konalo za účasti troch členov Obecného
zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Némethová, pán poslanec Marian Plavec
a poslankyňa Mahuliena Skalnická 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 predaja pozemku obce v rozlohe 41 m2
5. Organizačné
6. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:
- za hlasovali 3 poslanci,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Tibor Fülöp a Ján Szénási.
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Ján Szénási, Tibor Fülöp.
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 predaja pozemku obce v rozlohe 41 m2
Pani starostka pripomenula poslancom, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bola prerokovaná žiadosť pána Ing. Miroslava Čapkoviča, PhD., ktorej
predmetom je odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce v rozlohe 41 m2.
Zámer obce bol zverejnený na webovej stránke obce www.dedinamladeze.sk v súlade
s uznesením obecného zastupiteľstva.
Pani starostka požiadala členov obecného zastupiteľstva o schválenie odpredaja predmetného
pozemku.
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Za odpredaj pozemku odčleneného geometrickým plánom č.35049171-143/2011 zo dňa
03.10.2011 z parcely číslom reg. „C-KN“ - 192/1 diel 1 v k.ú. obce Dedina Mládeže, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 s tým, že predmetný pozemok sa
včlení do parcely číslo reg. „C-KN“ 192/2 v k.ú. obce Dedina Mládeže vedenej na LV č.2945
v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 bod e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre Ing.
Miroslav Čapkovič, PhD., bytom Kolárovo, Partizánska 1136/11 a manž. Katarína
Čapkovičová, rod. Kucserová, bytom Kolárovo, Bratislavská 39 za cenu 3,65 €/m2, s tým, že
kupujúci na vlastné náklady vyhotoví návrh kúpnej zmluvy, kúpnu cenu zaplatí pri podpise
zmluvy v hotovosti do pokladne obce, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá na
príslušnú správu katastra po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, a znáša aj správne poplatky
spojené s týmto úkonom. Predávajúci vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy - hlasovali poslanci nasledovne:
- za hlasovali 3 poslanci,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
 K bodu č.5 - Organizačné
Pani starostka informovala o žiadosti pána Marcela Tušku o prenájom plochy vo
výmere 30 m2 na parcele č.833 za účelom vybudovania zjazdu pre malé plavidlá. Žiadosť
pána Tušku o vybudovanie zjazdu bola prerokovaná na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 15.februára 2012. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že nemá námietky proti
vybudovaniu zjazdu.
Predloženie nájomnej zmluvy žiadajú od pána Tušku štátne orgány.
Pani starostka vysvetlila, že postup v prípade prenájmu pozemku je obdobný, ako pri predaji
majetku obce. Zámer zverejní obec na webovej stránke na dobu najmenej 15 dní. Následne
bude možné odsúhlasiť uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Členovia obecného zastupiteľstva súhlasili s prenájmom časti parcely reg.“E-KN“ číslo 833
vo výmere 30 m2 a uložili obecnému úradu zverejniť zámer na webovej stránke obce.
Pani starostka informovala poslancov o možnosti spolupráce so stavebnou firmou
Prospect, spol. s r.o. so sídlom v Nových Zámkoch. Žiadala poslancov o odsúhlasenie
uzatvorenia zmluvy o externom manažmente s dodávateľom Beata Volšíková, Andovce
č.203, 941 23 Andovce. Predmetom zmluvy je zabezpečenie externého manažmentu v rámci
výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Poslanci jednohlasne súhlasili.
Pani starostka informovala poslancov, že deň detí sa uskutoční dňa 3. júna 2012 o 14,00
hod. v detskom parku pri kultúrnom dome. Sponzormi akcie sú obecný úrad, Ján Németh NAJA a Agroreal Dedina Mládeže, a.s.. Pre deti sú pripravené rôzne športové a šikovnostné
hry a súťaže, kreslenie na asfalt, maľovanie na tvár, povoz na poníkových záprahoch
a opekanie slaniny a párok pri ohnisku.
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 K bodu č.6 - Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

Overovatelia zápisnice:
Tibor Fülöp, v.r.

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

Ján Szénási, v.r.

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

