Zápisnica
zz
Prítomní:
Poslanci OZ:

HKO:

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 13. februára 2015
Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp, zástupca starostky
Mahuliena Skalnická
Ing. Ottó Varga
Marcel Tuška
Marián Plavec
JUDr. Ing. Iveta Némethová

Za overovateľov zápisnice starostka určila: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp.
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka
obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Prejednanie a schválenie návrhu termínov zasadnutí OZ na rok 2015
6. Správa HKO o následnej kontrole prenájmu obecných bytov č.4/2014
7. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2015
8. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa obecných nájomných bytov
9. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa voľbu hlavného kontrolóra obce Dedina
Mládeže
10. Prejednanie návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina
Mládeže a návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových
miestach v katastrálnom území obce Dedina Mládeže
11. Organizačné
12. Diskusia
13. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1/2015:

-1-

Zápisnica
zz

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 13. februára 2015

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
dňa 10. februára 2015.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka určila Ing. Ottó Vargu a Tibora Fülöpa.
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián
Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.2/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.4 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Pani starostka informovala, že na 1.zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie č.14/2014 D/1
v ktorom OZ žiadalo starostku zabezpečiť prieskum trhu na vypracovanie projektovej
dokumentácie na vytvorenie nájomného bytu v budove bývalého obecného úradu.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 3/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č.14/2014 bod D/1, a to predloženie cenovej ponuky na projektové práce
Ing. Viery Katonovej, M. Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky celková cena PD 1500,-eur
a Rudolfa Poldaufa, Studená strana 69, 946 03 Kolárovo celková cena PD 1430,-eur
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B. Schvaľuje
1.Objednať projektovú dokumentáciu od Rudolfa Poldaufa, Studená strana 69, Kolárovo za
celkovú cenu 1430,-eur
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č. 5 - Prejednanie a schválenie návrhu termínov zasadnutí OZ na rok 2015
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 4/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže na rok 2015 podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č. 6 – Správa HKO o následnej kontrole prenájmu obecných bytov č.4/2014
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 5/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu HKO o následnej finančnej kontrole prenájmu obecných nájomných bytov
č.4/2014
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.7 – Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie
január až jún 2015
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 6/2015:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie január až jún 2015
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.8 – Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa obecných nájomných
bytov
Pani starostka informovala, že zasadnutie sociálnej komisie sa uskutočnila dňa 11.februára
2015 programom preskúmať žiadosti o pridelenie nájomných bytov. Presdsedkyňa sociálnej
komisie, Mahuliena Skalnická oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s narhnutým
menným zoznamom na pridelenie nájomných bytov.
Pani starostka ďalej informovala o uvoľnení nájomných bytov č. 3 a 9 v 9 b.j., nakoľko rodiny
Atkáriovcov sa presťahujú do vlastných rodinných domov a o novovytvorenom nájomnom
byte v kultúrnom dome.
V novovytvorenom nájomnom byte starostka navrhla výšku čistého nájomného za m2
užívaného bytu na 2,-€/m2. Meranie spotreby studenej vody v predmetnom byte v budove
KD z technických dôvodov nebolo možné realizovať. Spotreba studenej vody sa navrhuje
stanoviť výpočtom na základe priemernej spotreby vody na osobu za vyúčtovací rok
v nájomných bytoch vo vlastníctve obce na adrese Nám. 4. apríla č. 4 a 8 v Dedine Mládeže.
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 7/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu predsedkyne sociálnej komisie, Mahulieny Skalnickej o zasadnutí
sociálnej komisie dňa 11. februára 2015
B. Ustanovuje
1. Výšku ceny nájmu v nájomnom byte vytvorenom v budove kultúrneho domu
Dedina Mládeže na adrese Nám. 4. apríla č.6/6 vo výške 2,-€/m2
C. Schvaľuje
1. Zoznam žiadateľov na nájom 2 izbových bytov nasledovne:
a) Jaklovská Eva, Rudník
b) Gál František a Eva Gálová, Malý Ostrov
c) Nováková Regina, Dedina Mládeže
d) Szalai Artúr, Kolárovo
e) Csente Štefan, Malý Ostrov
f) Vízvári Roman, Neded
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Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec, Ing. Ottó
Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.9 – Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa voľbu hlavného
kontrolóra obce Dedina Mládeže
Pani starostka informovala poslancov, že volebné obdobie hlavnej kontrolórky obce končí
a bude treba vypísať voľbu.
K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 8/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže a ustanovenie
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže
a náležitosti prihlášky nasledovne:
l. vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov na deň 27. marca 2015 voľby hlavného kontrolóra obce
Dedina Mládeže v rozsahu výkonu funkcie 20% pracovného úväzku
2. určuje
a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
ďalšie predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť
- iné predpoklady: komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
znalosť legislatívy v oblasti samosprávy.
b) náležitosti, ktoré musí písomná prihláška obsahovať:
- osobné údaje kandidáta,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods.4 zákona
č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- motivačný list.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže doručia svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do
dňa 13. marca 2015 vrátane na Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. Apríla č.7/8, 946 03
Dedina Mládeže.
3. ustanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže tajným hlasovaním.
-
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Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec, Ing. Ottó
Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.10 - Prejednanie návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v katastrálnom území obce Dedina Mládeže a návrhu VZN Obce Dedina Mládeže
č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina
Mládeže
Pred schválením programu rokovania pani starostka žiadala poslancov o odsúhlasenie
posunúť predmetný bod rokovania na ďalšie zasadnutie OZ.
K bodu č.10 - Prejednanie návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce
Dedina Mládeže a návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2015 o trhovom poriadku na
trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina Mládeže bolo prijaté nasledovné
uznesenie č.9/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.Posúva sa ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec, Ing. Ottó
Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.11 – Organizačné
Pani starostka informovala poslancov o nasledovných záležitostiach:
- CO sklad na základe dohody bol zrušený, dňa 25.januára 2015 bol materiál odvezený
do Hurbanova.
- Výzva na predloženie CP na „Výrub topoľov šľachtených a orecha čierneho
s odkúpením drevnej hmoty“
- Vytvorenie stavebných pozemkov v obci
- Zámena pozemkov s Agroreal Dedina Mládeže, a.s. – hospodársky dvor a futbalové
ihrisko
- Pozmeňujúci návrh k Územného plánu Nitrianskeho kraja
- Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti od 1.apríla 2015,
- Cesty na Malom Ostrove
- Výzva na poskytnutie dotácie Min.školstva na rozšírenie kapacít materských škôl
- Zbierka použitého textilu
- Informácia o podaných žiadostiach obce o pridelenie dotácie
Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu pre oblasť
odpadového hospodárstva názov projektu ekodvor Dedina Mládeže – Technologické
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vybavenie výška požadovanej dotácie 52 295,93 eur, vlastné zdroje 2752,42 eur –
DOPLNENIE
- Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 z Programu obnovy
dediny - Zelená dedina na projekt Úprava verejných priestranstiev v obci Dedina
Mládeže vo výške 4190,- eur, z toho požadovaná dotácia 3940,-eur, vlastné zdroje
250,-eur- DOPLNENIE
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektov v roku 2015 z Úradu vlády SR
názov projektov „Festival miestnych hodnôt v obci Dedina Mládeže“ výška
požadovanej dotácie 2100,-€
„Kreatívne dielne a oddychové aktivity v obci Dedina Mládeže“ výška požadovanej
dotácie 1914,-€
K bodu č.11 – Organizačné bolo prijaté nasledovné uznesenie č.10/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
B. Berie na vedomie
1. Informácie starostky obce o:
- Zrušení CO skladu dňom 25.januára 2015,
- Výzve na predloženie CP na „Výrub topoľov šľachtených a orecha čierneho
s odkúpením drevnej hmoty“
- Možnosti vytvorenia stavebných pozemkov v obci,
- Podanom Pozmeňujúcom návrhu k Územnému plánu Nitrianskeho kraja
- Plánovanom zahájení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti od 1.apríla
2015
- Výzve na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva SR na rozšírenie kapacít
materských škôl
- Organizovaní zbierky použitého textilu
- Informáciu o podanej žiadosti obce o poskytnutie dotácie na podporu projektov
v roku 2015 z Úradu vlády SR názov projektov „Festival miestnych hodnôt v obci
Dedina Mládeže“ výška požadovanej dotácie 2100,-€ a „Kreatívne dielne a oddychové
aktivity v obci Dedina Mládeže“ výška požadovanej dotácie 1914,-€
C. Schvaľuje
1.podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie na podporu projektov v roku 2015
z Úradu vlády SR názov projektov „Festival miestnych hodnôt v obci Dedina
Mládeže“ výška požadovanej dotácie 2100,-€ a „Kreatívne dielne a oddychové
aktivity v obci Dedina Mládeže“ výška požadovanej dotácie 1914,-€
D. Žiada starostku obce
1.Pripraviť zámer prenájmu miestnosti na futbalovom ihrisku
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec, Ing. Ottó
Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K bodu č.12 – Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto.
 K bodu č.13 - Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 15. februára 2015
Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ottó Varga, v.r.

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

Tibor Fülöp, v.r.

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