Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. mája 2012
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka obce,
Ing. Gabriela Gönczölová. Zasadnutie sa konalo za účasti štyroch členov Obecného
zastupiteľstva, hlavnej kontrolórky obce a hostí. Pán poslanec Ján Szénási nebol prítomný.
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Podanie informácií o postupe vyúčtovania režijných nákladov na 9 b.j.
5. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
6. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. kvartál 2012
7. Prejednanie a schválenie žiadostí o odpredaj pozemkov
8. Podanie informácií o podaných žiadostiach obce
9. Organizačné
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:
- za hlasovali 4 poslanci,
- 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: Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická.
Za navrhnutých členov návrhovej komisie poslanci hlasovali nasledovne:
- za hlasovali 4 poslanci,
- proti nebol nikto,
- nezdržal sa nikto.
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 K bodu č. 4 - Podanie informácií o postupe vyúčtovania režijných nákladov na 9 b.j.
Pani starostka informovala poslancov, že výpočet a vyúčtovanie režijných nákladov
v bytovom dome 9 b.j. vykonáva pani Alžbeta Forróová a pán Tibor Domonkos. Nakoľko
v tomto období bude vykonané prvé vyúčtovanie, pozvala pani Forróovú a pána Domonkosa,
aby informovali poslancov o spôsobe výpočtu.
Pán Domonkos vysvetlil jednotlivé výpočty podľa predložených tabuliek.
Slečna Skalnická sa informovala ohľadne výpočtu nákladov na elektrickú energiu
v spoločných priestoroch.
 K bodu č.5 - Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Pani starostka informovala o splnení uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva. S folklórnym súborom Mlynček z Kolárova bola podpísaná zmluva
o výpožičke, na Ministerstvo financií SR je podaná žiadosť o dotáciu na akciu „Rekonštrukcia
a modernizácia vykurovania Obecného úradu Dedina Mládeže“, výška požadovanej dotácie je
13 490,-€, spoluúčasť je vo výške 10%. Pani starostka informovala, že projektovú
dokumentáciu vyhotovil pán Árpád Balogh – Cooprojekt z Komárna, za 310,-€.
Vyhotovenie interného predpisu súvisiaceho s prenájmom kultúrneho domu je v štádiu
vypracovania.
Pani starostka spomenula uznesenie č.75/2011, v zmysle ktorého je uložené obecnému úradu
vypracovať dodatky k zmluvám podľa odporučenia hlavnej kontrolórky obce. Na budúce
zasadnutie OZ bude pozvaný právny zástupca obce a bude prerokovaná správa, ktorá je už
vypracovaná a bola zaslaná elektronicky každému poslancovi.
 K bodu č.6 - Správa o plnení rozpočtu obce za 1. kvartál 2012
Pani starostka odovzdala slovo pánovi Ing. Marianovi Rigó, účtovníkovi obce, aby
predniesol správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012. Správa a plnenie príjmov
a výdavkov obce za k 31.3.2012 bola doručená poslancom elektronicky a tvorí prílohu
zápisnice.
Poslankyňa Skalnická žiadala, aby jednotlivé položky boli označené jednoznačnejšie
a zrozumiteľnejšie.
 K bodu č.7 - Prejednanie a schválenie žiadostí o odpredaj pozemkov
Pani starostka informovala prítomných o podaných žiadostiach o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce. Žiadosť pána Ing. Miroslava Čapkoviča PhD. s manželkou, o odpredaj 41
m2 pozemku bola schválená v roku 2011 obecným zastupiteľstvom. Pán Čapkovič podal
žiadosť opätovne z dôvodu vyhotovenia nového geometrického plánu, na ktorom je
zakreslená už aj ich rozostavaná stavba.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo nasledovný postup na vyriešenie žiadosti: zrušilo bod B
uznesenia č.55/2011 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže konaného dňa
17. augusta 2011 a uložilo obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj predmetného
pozemku.
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Ďalšiu žiadosť podala pani Denisa Bučeková, na odkúpenie pozemkov v celkovej
výmere 38 m2 na ulici Brigádnickej. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že žiadosti vyhovie.
Odpredaj bude uskutočnený formou priameho predaja, zámer bude zverejnený na internetovej
stránke obce po doručení znaleckého posudku na obecný úrad, ktorý objedná a hradí v celej
výške budúci kupujúci, pani Bučeková.
 K bodu č.8 - Podanie informácií o podaných žiadostiach obce
Pani starostka informovala prítomných o podaných žiadostiach o dotácie.
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja pridelili obci dotáciu na podporu športu na akciu
„Futbalový turnaj v Dedine Mládeže“ vo výške 250,-€ a na podporu kultúry na akciu
„Festival leča“ vo výške 200,-€.
Ministerstvo životného prostredia SR schválilo pridelenie nenávratného finančného príspevku
Obci Dedina Mládeže vo výške 583 385,95 € na akciu „Ekodvor Dedina Mládeže“.
Z Programu Obnovy dediny obec nebola úspešná. Výsledky sú zverejnené na internete.
O žiadostiach podaných na Ministerstvo financií SR na akciu „Rekonštrukcia a modernizácia
vykurovania Obecného úradu Dedina Mládeže“ a na prestavbu obecného úradu na nájomné
byty z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zo Štátneho fondu
rozvoja bývania zatiaľ nebolo rozhodnuté.
 K bodu č.9 – Organizačné
Pani starostka informovala prítomných o nasledovných aktivitách:
- spoločnosť Korekt s.r.o. vykonala opravu ciest na Malom Ostrove spevnením krytu
vozovky v dĺžke 510 m a šírke 3 m, ďalej bolo rozdrvených 450 ton betónového
a stavebného odpadu. Náklady za drvenie činia 2047,50 €. Na skládke vo dvore
spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže sa nachádza ešte viac než polovica rozdrveného
materiálu, ktorý sa v budúcnosti použije na ďalšie opravy ciest.
- Spoločnosť Korekt s.r.o. poskytla futbalovému družstvu našej obce novú sadu dresov,
výška sponzorského príspevku činí 420,-€ s DPH.
- Na budove na futbalovom ihrisku sa priebežne uskutočňujú opravy a údržby, bolo
opravené elektrické vedenie v budove, odkvap.
- Dňa 10. marca 2012 prebehli parlamentné voľby.
- Dňa 16.marca 2012 o 17,00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie
s občanmi, okrem pána Jána Szénásiho sa zúčastnili všetci poslanci obecného
zastupiteľstva.
- Na Malom Ostrove sa rieši výrub stromov s predstaviteľmi Lesov SR pri rodinnom
dome pána Jána Fördősa, zastaralé, suché konáre stromov ohrozujú majetok pána
Fördősa.
- Dňa 4.apríla sa uskutočnila slávnosť k 63.výročiu založenia obce Dedina Mládeže.
Slávnosť bola usporiadaná v spolupráci s predstaviteľmi spoločnosti Agroreal Dedina
Mládeže, a.s.. V rámci kultúrneho programu vystúpila pani Mária Banásová,
zarecitovala báseň o založení obce, ktorú napísala ona sama, vystúpili členovia
folklórneho súboru Mlynček z Kolárova a na konci bol premietnutý film o založení
Dediny Mládeže. Záujemcovia mohli navštíviť izbu revolučných tradícií na poschodí
kultúrneho domu a zapísať sa do pamätnej knihy.
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Dňa 13.apríla 2012 od 12,00 hod. v miestnom kultúrnom dome bola rozdaná
potravinová pomoc pre odkázaných občanov v počte 42.
- Obec podala žiadosť na úrad práce o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb pre. Nakoľko z cca.50 nezamestnaných
občanov nikto z uchádzačov o zamestnanie nespĺňa požadované kritériá a to, byť
v evidencii nezamestnaných najmenej 12 mesiacov a byť poberateľom dávky
v hmotnej núdzi, projekt sa pravdepodobne nebude realizovať.
- Dňa 24.apríla 2012 od 9,00 hod sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie
starostov Združenia obcí dolného Žitného ostrova. Toto stretnutie sa realizuje každý
mesiac v inej obci.
- Zákon o sociálnych službách č.488/2008 Z. z. sa novelizoval s účinnosťou od 1.marca
2012. Zásadné zmeny sa týkajú financovania opatrovateľskej služby, treba pripraviť
zmenu všeobecne záväzného nariadenia.
- Dňa 28.apríla 2012 sa uskutočnila návšteva Flóry 2012 v Bratislave. Akcia bola
zorganizovaná s miestnym klubom dôchodcov, náklady na autobus hradí z rozpočtu
obec.
- Dňa 5.mája 2012 od 8,00 hod. sa uskutočnila jarná brigáda v obci, ktorá bola
zameraná na upratanie verejných priestranstiev a pri futbalovom ihrisku. Pri
kultúrnom dome sa uvaril guláš, na akciu prispeli okrem obecného úradu Agroreal
Dedina Mládeže, a.s, NAJA potraviny, TIP-TOP bufet, miestne poľovnícke združenie.
- Bola podaná reklamácia na práce, ktorým by sa mali dať do pôvodného stavu úseky
verejných priestranstiev, kde sa viedlo nové vedenie pitnej vody.
Pani starostka požiadala poslancov o schválenie termínov zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2012 podľa predloženého návrhu a o schválenie opraveného znenia
uznesenia týkajúceho sa záložných zmlúv ohľadne 9 bytových jednotiek. Uznesenie
týkajúce sa záložné zmluvy je nutné opraviť podľa pokynov katastra nehnuteľností.
 K bodu č.10 – Diskusia

Pani starostka otvorila diskusiu.
Pán poslanec Fülöp sa informoval ohľadne trasy autobusu na Flóru.
 K bodu č.11 – Schválenie uznesení
Členovia návrhovej komisie prekontrolovali uznesenia k jednotlivým programovým
bodom.
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 K bodu č.12 – Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 10. mája 2012
Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

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