
Zápisnica 
z  20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 12. decembra 2012 
 
 

20. 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 Ing. Ottó Varga 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. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za psa 
  6. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za ubytovanie 
  7. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie   
      verejného priestranstva 
  8. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani z nehnuteľností 
  9. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku 
10. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu Obce Dedina Mládeže za rok 2012 
11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu a rozpočtu     
      obce na rok 2013 
12. Prejednanie a schválenie Rozpočtu Obce Dedina Mládeže a programového rozpočtu  
      na rok 2013 
13. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2013 
14. Prejednanie a schválenie výberu audítora za rok 2012 
15. Prejednanie a schválenie zoznamu budúcich nájomcov v bytovom dome 4 b.j.  
16. Organizačné 
17. Diskusia 
18. Záver 
  
 K bodu č.1 - Otvorenie 

 
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania.  
 
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:  
- za hlasovali 3 poslanci (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási), 
- 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, Mahuliena Skalnická, Ján Szénási.  

Za navrhnutých členov návrhovej komisie poslanci hlasovali nasledovne: 
- za hlasovali 3 poslanci (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási), 
- proti nebol nikto,  
- nezdržal sa nikto. 
 
 K bodu č. 4 -   Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 
V súvislosti s plnením Uznesenia č.148/2012 z 19.zasadnutia OZ dňa 21.novembra 2012 

bod D ktorým bolo uložené obecnému úradu vyžiadať stanovisko od Slovenského 
pozemkového fondu k odpredaji spoluvlastníckeho podielu obce parciel č.13166/1,2,3 
informovala pani starostka nasledovne: pán Csente dňa 23.11.2012 písomne oznámil obci, že 
vo veci odpredaja pozemkov sa vyskytli nové skutočnosti a preto žiada konanie zastaviť. 
Z uvedeného dôvodu list na Slovenský pozemkový fond nebol zaslaný.  

Uznesením č.146/2012 C bolo uložené Obecnému úradu vyzvať záujemcov o doplnenie 
žiadostí o pridelenie nájomných bytov do 10.12.2012. 
Pani starostka uviedla, že výzva bola zaslaná 6. decembra 2012 pani Erike Hamovej, nakoľko 
k jej žiadosti chýba doklad o výške príjmu. Ostatné žiadosti boli doplnené.  

Uznesením č. 147/2012 B bolo uložené Obecnému úradu pripraviť zámer na dlhodobý 
prenájom parcely reg. „E-KN“ č.13332 vo výmere 12 942 m2 do najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.  
Pani starostka informovala, že na zistenie ceny pozemku bol objednaný znalecký posudok. 
Pani starostka žiadala poslancov o odsúhlasenie spôsobu dlhodobého prenájmu pozemku 
a parcelným číslom reg.“E-KN“ č.13332 v k.ú. obce Dedina Mládeže.  
Poslanci rozhodli, že spôsob dlhodobého prenájmu pozemku s parcelným číslom reg.“E-KN“ 
č.13332 v k.ú. Obce Dedina Mládeže druh pozemku vodné plochy vo výmere 12942 m2 bude 
osobitným zreteľom. Ako dôvod osobitného zreteľa sa uviedlo: že plánovaný projekt 
v prípade realizácie prospeje rozvoji územia obce, jej občanov a ochrany životného 
prostredia. 
K bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.151/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
1. Plnenie uznesenia č.146/2012 bod C/1, uznesenia č. 147/2012 bod B/1. 
2. V súvislosti s uznesením č.148/2012 bod D/1 skutočnosť, že pán Csente dňa 23.11.2012 
písomne oznámil obci, že vo veci odpredaja pozemkov sa vyskytli nové skutočnosti a preto 
žiada konanie zastaviť. Z uvedeného dôvodu list na Slovenský pozemkový fond nebol 
zaslaný.  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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B. Schvaľuje 
1. Spôsob dlhodobého prenájmu pozemku s parcelným číslom reg.“E-KN“ č.13332 v k.ú. 
Obce Dedina Mládeže druh pozemku vodné plochy vo výmere 12942 m2 osobitným 
zreteľom. 
Dôvod osobitného zreteľa: projekt v prípade realizácie prospeje rozvoji územia obce, jej 
občanov a ochrany životného prostredia. 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
2. Zverejnenie zámeru obce Dedina Mládeže na dlhodobý prenájom pozemku s parcelným 
číslom reg.“E-KN“ 13332 v k.ú. obce Dedina Mládeže, druh pozemku vodné plochy vo 
výmere 12942 m2 vedeného na LV č.556, v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona 
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu 0,016 €/m2/rok, prípadne 
dohodou zmluvných strán.  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.5 – Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za 

psa 
 

Pani starostka informovala, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina 
Mládeže č.1/2012 o dani za psa bol zverejnený dňa 26.11.2012. Dátum ukončenia lehoty na 
pripomienkové konanie bol určený deň 7.december 2012. V zákonnej lehote nebola podaná 
žiadna pripomienka k návrhu.  
Daň za psa 5,-€ na rok a za jedného psa, táto sadzba dane sa vzťahuje aj na ďalších psov.  
K bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.152/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.1/2012 
o dani za psa zákonom stanovenej lehote 
2. že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za psa 
neboli podané pripomienky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
B. Schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadene Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za psa podľa 
zverejneného návrhu  
 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.6 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za 

ubytovanie 
 

Pani starostka informovala, že  návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina 
Mládeže č.2/2012 o dani za ubytovanie bol zverejnený dňa 26.11.2012. Dátum ukončenia 
lehoty na pripomienkové konanie bol určený deň 7.december 2012. V zákonnej lehote nebola 
podaná žiadna pripomienka k návrhu.  
Sadzba dane za ubytovanie ostalo v sume 0,33 € za jedno prenocovanie za jednu osobu.   
K bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.153/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.2/2012 
o dani za ubytovanie zákonom stanovenej lehote 
2. že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za 
ubytovanie neboli podané pripomienky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
B. Schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadene Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za ubytovanie podľa 
zverejneného návrhu  
 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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 K bodu č.7 – Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva 
 

Pani starostka informovala prítomných, že  návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva bol zverejnený dňa 
26.11.2012. Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie bol určený deň 7.december 
2012. V zákonnej lehote nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu.  
K bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.154/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.3/2012 
o dani za užívanie verejného priestranstva zákonom stanovenej lehote 
2. že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za 
užívanie verejného priestranstva neboli podané pripomienky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
B. Schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie 
verejného priestranstva podľa zverejneného návrhu  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.8 –  Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani 

z nehnuteľností  
 

Pani starostka informovala prítomných, že  návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani z nehnuteľností bol zverejnený dňa 26.11.2012. Dátum 
ukončenia lehoty na pripomienkové konanie bol určený deň 7.december 2012. V zákonnej 
lehote nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu.  
Zmenila sa sadzba dane za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a to z dôvodu 
zmeny zákona č.582/2004 Z. z. v § 12 sadzba dane: 
Ak správca dane využil možnosť určiť VZN rôzne sadzby dane pre stavby uvedené 
v predmete dane, najvyššia ročná sadzba dane určená správcom dane nesmie byť podľa 
novely zákona vyššia ako 10 násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb ustanovenej 
správcom dane. Zákon dovoľuje aj postupné znižovanie podľa § 104f ods.3 
Najnižšia ročná sadzba vo VZN je 0,051 €/m2 
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10 násobok je 0,51 €/m2 a vo VZN č.7/2011 bola určená sadzba 0,696 €/m2 
Táto sadzba je navrhnutá na 0,51 €/m2.  
K bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.155/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.4/2012 
o dani z nehnuteľností zákonom stanovenej lehote 
2. že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani 
z nehnuteľností neboli podané pripomienky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
B. Schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.4/2012 o dani z nehnuteľností 
podľa zverejneného návrhu  
 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.9 –  Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku 

 
Pani starostka informovala poslancov, že  návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku bol zverejnený dňa 26.11.2012. Dátum ukončenia lehoty 
na pripomienkové konanie bol určený deň 7.december 2012.  

V zákonnej lehote boli podané 2 pripomienky:  
 
 7. decembra 2012 podala pripomienku k návrhu VZN č. 5/2012 o poplatku 

poslankyňa OZ Mahuliena Skalnická, ktorá pripomienkou navrhuje zmeniť Čl.4 
bod 4 predmetného VZN nasledovne:  

 
Za triedenie odpadu (papier, plasty, sklo, železo) na základe predložených „Potvrdení 
za separáciu komunálneho odpadu“ za rok 2012 sa poplatok v budúcom zdaňovacom 
období zníži na osobu nasledovne:  

- do 10 kg separovaného odpadu o 1,-€ 
- od 10,1 kg do 20 kg separovaného odpadu o 2,-€ 
- od 20,1 kg do 30 kg separovaného odpadu o 3,-€ 
- od 30,1 kg do 40 kg separovaného odpadu o 4,-€ 
- od 40,1 kg a viac separovaného odpadu o 5,-€.  
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Vyhodnotenie: Navrhovateľ VZN pripomienku podanú dňa 07.12.2012 k návrhu VZN č. 
5/2012 o poplatku, ktorá bola podaná poslankyňou OZ. Mahulienou Skalnickou, ktorej 
predmetom je úprava Čl. 4 bod 4 predmetného VZN vyhodnotil v zmysle príslušných 
ustanovení zákona o obecnom zriadení ako pripomienku, ktorej aplikácia by vyžadovala 
personálne zabezpečenie vedenia evidencie rozsahu separovaného odpadu pričom táto 
pripomienku môže spôsobiť diskrimináciu vo vzťahu k obyvateľom obce, ktorí sú vo vyššom 
veku, ktorí žijú sami a pod. 
Vzhľadom na uvedené dôvody navrhovateľ VZN uvedenej pripomienke nevyhovel. 
 

 7.decembra 2012 zo strany Ing. Gabriely Gönczölovej bola podaná pripomienka 
k návrhu VZN č. 5/2012 o poplatku. Touto pripomienkou sa navrhuje upraviť 
znenie Čl. 4 bod 4 predmetného VZN nasledovne:   

 
V  rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca dane 
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú 
žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi  dane 
právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do 
dňa zročnosti splátky poplatku. V odôvodnených prípadoch je možné žiadosť doručiť 
najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia. Ak je žiadateľom  osoba, ktorá je dlžníkom 
obce, správca dane žiadosť zamietne. Prípady, kedy možno žiadať zníženie poplatku 
najviac o 50%  alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia 
tvrdosti zákona sú najmä prípady: 
 u fyzických osôb - ak poplatník, ako člen domácnosti, ktorej aspoň jeden člen sa 

preukáže minimálne 6 ks Potvrdení za separáciu komunálneho odpadu /rok. 
 

Vyhodnotenie: Navrhovateľ VZN pripomienku podanú dňa 07.12.2012 k návrhu VZN č. 
5/2012 o poplatku, ktorá bola podaná Ing. Gabrielou Gönczölovou, ktorej predmetom je 
úprava Čl. 4 bod 4 predmetného VZN vyhodnotil v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o obecnom zriadení ako pripomienku, ktorá odstraňuje rozpor so znením zákona č.: 582/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý v ust. §-u 82 ods. 2 umožňuje správcovi dane 
poplatok znížiť podľa najnižšej sadzby alebo odpustiť za obdobie, za ktoré poplatník obci 
preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Čl. 4 bod 
4 navrhovaného znenia VZN bol v tejto časti v pôvodnom znení v rozpore so zákonom a to 
z dôvodu, obec ako správca dane nemôže ustanoviť zníženie poplatku z iných dôvodov ako 
z dôvodov, ktoré sú priamo uvedené v zákone a to konkrétne v ustanovení § 82 ods. 2. 
Uvedenej pripomienke navrhovateľ navrhuje vyhovieť a to z dôvodov, ktoré sú uvedené 
vyššie a taktiež aj z dôvodu, že navrhované znenie Čl. 4 bod. 4 VZN by umožnilo reálnu 
aplikáciu zámeru, ktorý je obsiahnutý v pôvodnom znení Čl. 4 bod 4 VZN. 
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K bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.156/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.5/2012 
o poplatku na kalendárny rok 2013 zákonom stanovenej lehote 
 
2. Záznam o pripomienkovom konaní k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013 zo dňa 7.decembra 2012 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
B. Schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku na kalendárny 
rok 2013 podľa predloženého návrhu, v ktorom je zapracovaná pripomienka  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.10 – Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu Obce Dedina Mládeže za rok 

2012 
 

Pani starostka informovala, že materiál k bodu bol doručený poslancom a odovzdala 
slovo pánovi Ing. Mariánovi Rigóovi, účtovníkovi obce.  
K bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.157/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Schvaľuje 
 
1. Úpravu rozpočtu Obce Dedina Mládeže za rok 2012 podľa predloženého  
rozpočtového opatrenia č.1/2012   
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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 K bodu č.11 –  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného 
rozpočtu a rozpočtu obce na rok 2013 

 
Pani starostka uviedla, že materiál k bodu bol doručený poslancom a odovzdala slovo 

Ing., Bc. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  
K bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.158/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
 
1. Odborné stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 
2013-2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 
  
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.12 – Prejednanie a schválenie Rozpočtu Obce Dedina Mládeže 

a programového rozpočtu na rok 2013 
 

Pani starostka uviedla, že materiál k bodu bol doručený poslancom a odovzdala slovo Ing. 
Mariánovi Rigóovi, účtovníkovi obce. 
K bodu č.12 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.159/2012: 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie  
1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2014 a 2015 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
B. Schvaľuje  
1. Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2013 v členení:  
Bežné príjmy:                          161 514,-€ 
Kapitálové príjmy:                    95 145,-€ 
Príjmové finančné operácie:     78 804,-€ 
Celkové príjmy:                      335 463,-€ 
 
Bežné výdavky:                            135 492,-€ 
Kapitálové výdavky:                    133 142,-€ 
Výdavkové finančné operácie:      66 829,-€ 
Celkové výdavky:                        335 463,-€ 
 
2. Programový rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2013 podľa predloženého návrhu 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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 K bodu č.13 - Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie 
január až jún 2013 

 
Pani starostka uviedla, že materiál k bodu bol doručený poslancom a odovzdala slovo 

Ing., Bc. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  
K bodu č.13 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.160/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Schvaľuje  
 
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie od 1.1.2013 do 30.06.2013 podľa zverejneného 
návrhu 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.14 - Prejednanie a schválenie výberu audítora za rok 2012 

 
Pani starostka informovala, že na vyžiadanie cenovej ponuky na vykonanie auditu za 

rok 2012 boli doručené na obec 2 ponuky a to:  
1. Amac s.r.o., Ing. Irena Vaššová navrhnutá cena 960,-€ 
2. Ing. Jozef Szekeres, Jeruzálemská 39, Nové Zámky cena 400,-€ + DPH 
Pani starostka zdôraznila, že spolupráca s audítorskou spoločnosťou Amac bola vynikajúca. 
Z finančných dôvodov navrhla schváliť ponuku pána Ing. Jozefa Szekeresa. 
K bodu č.14 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.161/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Schvaľuje  
 
1. Na vykonanie auditu finančných výkazov riadnej účtovnej závierky, výročnej správy 
k riadnej účtovnej závierke a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodárenia 
Obce Dedina Mládeže za rok 2012 audítora Ing. Jozefa Szekeresa, Jeruzálemská 39, Nové 
Zámky podľa predloženej cenovej ponuky 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.15 - Prejednanie a schválenie zoznamu budúcich nájomcov v bytovom dome 4 

b.j. 
 

Pani starostka informovala, že dňa 19. novembra 2012 zasadala sociálna komisia, 
prekontrolovali sa podané žiadosti, či sú kompletné. Pani starostka odovzdala slovo 
Mahuliene Skalnickej, predsedkyni  sociálnej komisie, aby informovala poslancov. 
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K bodu č.15 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.162/2012: 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Schvaľuje  
 
1. Zoznam žiadateľov na nájom bytov v 4 b.j. nasledovne:  

1. Kuruczová Alžbeta, Makarenkova 17/19 
2. Kocsis Attila, Malý Ostrov č.54 
3. Nagyová Katarína, Malý Ostrov č.115 
4. Vas Ladislav, kpt. Nálepku 18 
Náhradník: Bögiová Helena, Fučíkova 91/2 

  
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.16 – Organizačné 

 
Pani starostka informovala poslancov o doručení upozornenia prokurátora podľa § 28  

ods.1 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na nedodržanie 
niektorých ustanovení zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a iné. Okresná prokuratúra preverovala VZN obce Dedina Mládeže č.4/2011 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dedina 
Mládeže, ktoré bolo prijaté dňa 14. decembra 2011 uznesením č.68/2001, účinnosť nadobudla 
dňa15.12.2011.  
V upozornení prokurátorka navrhuje:  
A/obecnému zastupiteľstvu 
1. prejednať časť 1 upozornenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva a prijať k nemu 
uznesenie, či obecné zastupiteľstvo upozorneniu vyhovuje alebo nevyhovuje 
2. Zrušiť VZN obce Dedina Mládeže č.4/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
a úhradách za OS v obci Dedina Mládeže a nahradiť ho novým VZN v rozsahu 
splnomocnenia zákona uvedeného v § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách 
 Pani starostka navrhla vyhovieť upozorneniu prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona 
č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na nedodržanie niektorých 
ustanovení zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a iné. Na nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa predloží návrh VZN 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za OS v obci Dedina Mládeže. 
 Pani starostka ďalej informovala o výrube stromov v časti Dolný Tábor, o projekte 
zelené oázy, o možnosti získať dotáciu z Ekofondu, o súťaži TAT 2013, o novom webovom 
sídle obce www.obecdedinamladeze.sk. 

Pani starostka žiadala schváliť inventarizačnú komisiu a zmeniť otváraciu dobu 
počítačovej miestnosti nasledovne: streda, piatok, sobota od 17,00 hod. do 20,00 hod.. 
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K bodu č.16 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.163/2012:  
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
A. Berie na vedomie 
 
1. Informáciu o TAT 2013 
2. Menný zoznam záujemcov o drevo vedený na obecnom úrade  
3. Aktualizáciu webovej stránky obce na adrese: www.obecdedinamladeze.sk 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
B. Vyhovie  
upozorneniu prokurátora č.Pd 121/12-3 zo dňa 29.11.2012 podľa § 28 ods.1 zákona 
č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na nedodržanie niektorých 
ustanovení zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a iné 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
C. Schvaľuje 
1. Inventarizačné komisie na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2012 v zložení:   
Dokladová inv.:  Ing.Marián Rigó, Mahulina Skalnická, Jolana Morvaiová 
Fyzická inv. : .Tibor Fülöp, Norbert Lukács, Ján Szénási 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
2. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory z programu Zelené oázy vo výške 4 233,-€ na 
úpravu plochy pri Lurdskej jaskyni 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
3. Zmenu otváracej doby v počítačovej miestnosti od 1.1.2013 nasledovne:  
Streda, piatok, sobota od 17,00 hod do 20,00 hod. 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
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D. Ukladá obecnému úradu  
 
1. Predložiť návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú 
službu v obci Dedina Mládeže na ďalšie zasadnutie OZ  
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
2. Zistiť podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti 
prevencie kriminality – Kamerový systém v obci 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
3. Zistiť podmienky podania žiadosti o dotáciu z Ekofondu na výmenu okien a dverí na 
budove kultúrneho domu 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
4. Zistiť podmienky pridelenia dotácie na zateplenie administratívnej budovy zo ŠFRB 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
5. Zistiť informácie o službe firmy ENVI-PAK 
 
Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Ján Szénási) 
Proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 K bodu č.17  - Diskusia 

 
Pani starostka otvorila diskusiu.  

Poslankyňa Skalnická žiadala riešiť problém túlavých psov a zistiť informácie o službe firmy 
ENVI-PAK.  
Pán poslanec Szénási, predseda poriadkovej komisie, navrhol pripraviť všeobecne záväzné 
nariadenie na riešenie podobných problémov.   
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 K bodu č.18 – Záver 
 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Gabriela Gönczölová 
V Dedine Mládeže, dňa 15. decembra 2012 
 
                                                               
                                                                              
 
                                                                            Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.                                           
                                                                                             starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
  
Mahuliena Skalnická, v.r.          .............................  
 
Tibor Fülöp, v.r.                          ............................ 


