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Prítomní:   Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

Poslanci OZ:   Tibor Fülöp, zástupca starostky  

Marcel Tuška 

Marián Plavec  

Mahuliena Skalnická (prišla neskôr) 

Ospravedlnený:  Ing. Ottó Varga 

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Za overovateľov zápisnice starostka určila: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška.  

 

3. 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. Odborné stanovisko HKO obce k návrhu viacročného rozpočtu a rozpočtu obce Dedina    

      Mládeže na rok 2015  

  6. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2015 

  7. Organizačné 

  8. Diskusia 

  9. Záver  

 

 K bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania.  

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 11/2015:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

www.obecdedinamladeze.sk dňa 10. marca 2015. 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice starostka určila Mahulienu Skalnickú a Marcela Tušku. 

 

 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec. 

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.12/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K bodu č.4 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

  

Pani starostka informovala, že na 2.zasadnutí OZ bolo schválené objednať PD od Rudolfa 

Poldaufa za 1430,-eur – PD je objednaná už sa na tom pracuje. 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 posunuté na ďalšie zasadnutie OZ. Ďalej bolo prijaté uznesenie 

č.10/2015 D/1 v ktorom OZ žiadalo starostku pripraviť zámer prenájmu miestnosti na 

futbalovom ihrisku – návrh starostky: rozšíriť Smernicu obce Dedina Mládeže č.1/2012 

o poplatkoch Článkom 3a Sadzby za používanie Budovy pre šport a na rekreačné účely 

miestnosť bufetu poplatok vrátane energií 1,-€/hod.)  

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 13/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Plnenie uznesenia č.3/2015 bod B/1, uznesenia č.10/2015 bod D/1  
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B. Schvaľuje 

 
1. Rozšírenie Smernice Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o poplatkoch článkom 3a 

s názvom Sadzby za používanie budovy na šport a rekreačné účely. Miestnosť bufet, 

poplatok vrátane energií 1,-eur/hod. 

 
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K bodu č. 5 -   Odborné stanovisko HKO obce k návrhu viacročného rozpočtu 

a rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2015  

 

Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 14/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 2015-

2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K bodu č. 6 – Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2015 

 

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 15/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2016 a 2017 

 

B. Schvaľuje 

1. Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2015 v členení: 

 

Bežné príjmy:                           166 854,-€ 

Kapitálové príjmy:                               0,-€ 

Príjmové finančné operácie:       31 966,-€ 

Celkové príjmy:                        198 820,-€ 

 

Bežné výdavky:                       154 939,-€ 

Kapitálové výdavky:                    1 430,-€ 

Výdavkové finančné operácie:   42 451,-€ 

Celkové výdavky:                     198 820,-€ 
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Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 K bodu č.7 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala poslancov nasledovne:  

-  nájomné byty boli na základe uznesenia OZ rozdelené a odovzdané, 

-  voľba HKO bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,  

-  o pripravovanom 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,  

-o doručených 2 ponukách na výzvu obce na akciu „Výrub topoľov šľachtených a orecha 

čierneho s odkúpením drevnej hmoty“.  

Otváranie  ponúk bola uskutočnená dňa 09.03.2015  o 14.00 hod. na Obecnom úrade Dedina 

Mládeže, v kancelárii starostky. 

Doručené cenové ponuky boli nasledovné:  

VARIANTA TIMBER s.r.o.        Sládkovičova 301/5,    topoľ šľachtený: 15,96 eur/m3   

                                                      949 01 Nitra                 orech čierny: 73,20 eur/m3      

 

ORÉMUSZ spol. s r.o.                 Nám. Hrdinov 27,         topoľ šľachtený: 15,84 eur/m3  

                                                      940 01 Nové Zámky    orech čierny: 71,40 eur/m3  

 

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky: 

VARIANTA TIMBER s.r.o., Sládkovičova 301/5, 949 01 Nitra                

Zdôvodnenie: uchádzač predložil vyššiu ponuku. 

Neúspešný uchádzač: ORÉMUSZ spol. s r.o., Nám. Hrdinov 27, 940 01 Nové Zámky     

Otvárania ponúk sa zúčastnili: Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka, Tibor Fülöp, 

zástupca starostky a Mahuliena Skalnická, poslankyňa OZ.                                               

 

Pani starostka ďalej informovala o: 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie: Výzva MF SR do 31. marca 2015, min.výška 1000,- 

eur max.výška 13500,-eur spolufinancovanie najmenej 10%  

- BGA do 8.apríla 2015 min.100 000,-Ft max.600 000,-Ft 100%-ná dotácia – deň obce  

 

K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 16/2015:  
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Informáciu starostky obce: 

- o prerozdelení a odovzdaní nájomných bytov, 

- o podaných cenových ponukách na „Výrub topoľov šľachtených a orecha 

čierneho s odkúpením drevnej hmoty“, 

- o Výzve na predkladanie žiadostí o dotácie MF SR na rok 2015, 

- o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu z Nadácie Gábora Bethlena.   

 

B. Schvaľuje 

  
1. Prebytočnosť hnuteľného majetku obce Dedina Mládeže v rozsahu drevnej 

hmoty z  62 ks Topoľov šľachtených v objeme cca. 80 m3 – plánovaný výrub 

na základe Rozhodnutia Mesta Kolárovo č.3590/2014 OVaŽP zo dňa 

19.11.2014 a drevnej hmoty  orechov čiernych v objeme cca. 80 m3 – 

plánovaný výrub na základe schváleného programu starostlivosti o les na 

obdobie 2014-2023 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu s úspešným uchádzačom, 

VARIANTA TIMBER s.r.o., Sládkovičova 301/5, 949 01 Nitra                

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K bodu č.8 – Diskusia 

Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

 

 K bodu č.9 - Záver 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 15. marca 2015                  

 

 

                                                                             Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.                                                                                           

                                                                                            starostka obce 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mahuliena Skalnická, v.r.             ...........................  

  

 

Marcel Tuška, v.r.                        ........................... 


