
Zápisnica 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa  24. februára 2012 
 

10. 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. Prejednanie žiadosti folklórneho súboru Mlynček z Kolárova 
  5. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa podania žiadosti „Prestavba časti  
      obecného úradu na bytové jednotky – 4 b.j.“ 
  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011 
  7. Organizačné 
  8. Záver 
  
 K bodu č.1 - Otvorenie 

 
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 10. 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 Ing. Ottó Varga a Marian Plavec. 

 
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ing. Ottó 

Varga,. 
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 - Prejednanie žiadosti folklórneho súboru Mlynček z Kolárova 
 

Dňa 11. januára 2012 bola doručená na obecný úrad žiadosť občianskeho združenia 
Folklórneho súboru Mlynček o poskytnutie priestorov. 
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ prerokovalo žiadosť, ale vzhľadom na to, že poslanci 
kládli aj také otázky, na ktoré sa v žiadosti nenašli odpovede, OZ rozhodlo, aby sa na 
nasledujúce zasadnutie pozvali predstavitelia súboru Mlynček. 
Pani starostka privítala predstaviteľov súboru a odovzdala slovo pani Mgr. Ivete Bobályovej.  
Pani Bobályová vysvetlila, že potrebovali by priestory na precvičovanie svojich tanečných 
vystúpení. Nakoľko sú nezisková organizácia, žiadali by priestory malú sálu alebo veľkú sálu 
s javiskom v kultúrnom dome v Dedine Mládeže užívať bezodplatne. Zároveň navrhli 
spolupracovať s obcou poskytnutím kultúrneho programu na kultúrnych akciách obce. 
Po prediskutovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že vyhovie žiadosti folklórneho 
súboru Mlynček, za podmienku, že nakoľko predmetnú miestnosť využívajú aj obyvatelia 
obce, termín skúšky sa vopred odsúhlasí.   
 
 K bodu č.5 -  Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa podania žiadosti 

„Prestavba časti obecného úradu na bytové jednotky – 4 b.j.“ 
 

Pani starostka informovala, že termín podania žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania 
a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je 28. február 2012. Oznámila 
poslancom výsledok verejného obstarávania, ktorý bol vypísaný na zhotovenie stavebných 
prác na akciu „Prestavba časti obecného úradu na bytové jednotky – 4 b.j.“ 
Na výzvu reagovali 3 firmy. Najvýhodnejšiu ponuku doručila spoločnosť STAVECO – 
stavebná a.s., Galanta vo výške 93 230,80 € bez DPH.  
Za podpísanie zmluvy o dielo č.928/2011 na zhotovenie stavby „Prestavba časti obecného 
úradu na bytové jednotky – 4 b.j.“  s dodávateľom: STAVECO – stavebná a.s., so sídlom Z. 
Kodálya 769/29, Galanta 924 27 s celkovou cenou diela 111 876,94 € s DPH hlasovali 
poslanci jednohlasne. 
 
 K bodu č.6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

za rok 2011 
 

Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Ivete Némethovej. Hlavná 
kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2011. Správa o kontrolnej činnosti 
HKO za rok 2011 tvorí prílohu zápisnice.  
 
 K bodu č.7 – Organizačné 

 
Pani starostka informovala prítomných o možnosti podania žiadosti o dotáciu 

z Ministerstva financií SR, minimálna hodnota 1000,-€ maximálna hodnota 13 500,-€. 
Navrhla podať žiadosť na modernizáciu prízemia budovy obecného úradu.  

Pani starostka ďalej informovala o prieskumu trhu na drvenie betónu. Vo dvore 
spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. sa nachádza približne 500 ton stavebného 
materiálu. Z rozdrveného materiálu sa plánuje oprava ciest na Malom Ostrove.  
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Cenovú ponuku telefonicky podali Prospect z Nových Zámkov, vo výške 4,64 € bez DPH, 
druhá ponuka je od spoločnosti Korekt z Komárna vo výške 4,55 € bez DPH.  

Pani starostka informovala, že zisťuje možnosti výrubu stromov pri futbalovom ihrisku. 
Topole sú zastaralé, peľové a bolo by treba obnoviť zeleň. Problém sa vyskytol pri zisťovaní 
vlastníckych vzťahov predmetného pozemku. 

Pani starostka informovala, že budova na športovom ihrisku je zaevidovaná na katastri 
nehnuteľností.  

Pán Ing. Ottó Varga navrhol vypracovať aktuálny zoznam platných interných predpisov 
obce.  

Pán Tibor Fülöp žiadal, aby sa v cintoríne vykonali opatrenia proti špineniu sov.  
 
 K bodu č. 8 – Záver 

 
Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 
 
 

Zapísala: Ing. Gabriela Gönczölová 
V Dedine Mládeže, dňa 26. februára 2012 

 
                                                               
                                                                              Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.                                                
                                                                                        starostka obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Ottó Varga, v.r.          ............................. 
 
Marian Plavec, v.r.             ............................ 


