Zápisnica
Z

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 5. júna 2015

Prítomní:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Poslanci OZ:

HKO:

Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová
Tibor Fülöp
Mahuliena Skalnická
Ing. Ottó Varga
Marcel Tuška (prišiel neskôr)
Marián Plavec
JUDr. Ing. Iveta Némethová

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka
obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných 5
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu
zápisnice.
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dedina Mládeže a VZN
č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina
Mládeže
6. Prejednanie vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania, evidovania
a vybavovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z. z.
7. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2014
8. Prejednania a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2014
9. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2015
10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2015
11. Organizačné
12. Prejednanie a schválenie platu starostky obce s účinnosťou od 1. júna 2015
13. Diskusia
14. Záver
 K bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 19/2015:
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konaného dňa 5. júna 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 1. júna 2015.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Tibor Fülöp.
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marián Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.20/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Skalnická, Fülöp, Plavec.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.4 - Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Pani starostka informovala poslancov, že na 2.zasadnutí OZ bolo posunuté prejednanie
a schválenie 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 – predmetné návrhy VZN boli zverejnené na
úradnej tabuli a webovej stránke obce. Ďalej informovala, že projekt pre stavebné povolenie
na „Prestavba časti polyfunkčnej budovy na bytovú jednotku – 1 b.j.“ je vypracovaný.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 21/2015:
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z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 5. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Projektovú dokumentáciu od Rudolfa Poldaufa na projekt „Prestavba časti
poyfunkčnej budovy na bytovú jednotku – 1 b.j.“
2. Predložené návrhy VZN č.1/2015 a VZN 2/2015
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č. 5 - Prejednanie a schválenie VZN č.1/2015 o trhovom poriadku a o predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dedina Mládeže
a VZN č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce
Dedina Mládeže
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 22/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.1/2015
o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území obce Dedina Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 23. marca
2015.
2. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže VZN
č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina
Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 23. marca 2015.
3. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote
uplatnené žiadne pripomienky.
4. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach v katastrálnom
území obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.1/2015 o trhovom poriadku
a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Dedina Mládeže podľa predloženého návrhu.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.2/2015 o trhovom poriadku na
trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina Mládeže podľa predloženého
návrhu.
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Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.6 – Prejednanie vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania,
evidovania a vybavovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z. z.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 23/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce, Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej o povinnostiach obce
ako zamestnávateľa podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Vydanie vnútorného predpisu obce Dedina Mládeže „Zásady podávania,
preverovania, evidovania a vybavovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č.307/2014 Z. z.“ s účinnosťou od 15. mája 2015.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.7 – Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za
rok 2014
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 24/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2014
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K bodu č.8 – Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok
2014
Pani starostka informovala prítomných o predloženom návrhu.
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 25/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 2230,49 € zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b),c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
jeho rozdelením do rezervného fondu obce.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.9 – Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2015
Pani starostka oboznámila prítomných so správou o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za
1. štvrťrok 2015.
K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 26/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2015
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.10 – Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl
až december 2015
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce.
K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 27/2015:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2015
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.11 – Organizačné
Pani starostka informovala poslancov o nasledovných záležitostiach:
- Prevádzka Ekodvora – streda od 15.00.do 17.00 hod.
sobota od 9.00 do 14.00 hod.
- Financovanie projektu „Ekodvor Dedina Mládeže“ - dňa 21. mája 2015 prebehla
kontrola z ministerstva ŽP, kontrolovali dokumentáciu aj stavbu.
- Prebieha rokovanie so spoločnosťou Ekolamp Slovakia a OSZ-PASKO , n.o. pre
organizovanie a zabezpečenie odbytu vyseparovaných zložiek odpadov
Spoločnosť Metal recycling – obec má uzatvorenú zmluvu na odvoz bielej techniky
- Od 1.mája 2015 bola zahájená aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti –
dohoda bola podpísaná na 15 osôb, na dobu 6 mesiacov, financuje štát cez Úrad práce
- Dňa 8. mája organizovala obec v spolupráci s kolárovským a miestnym klubom
dôchodcov výlet do maďarskej Gödöllő a Veresegyháza,
- V dňoch 26., 28. a 30. mája sa konala kontrola z Okresného úradu Komárno na
dokumentáciu CO a štátne symboly,
- Podané žiadosti o dotáciu: z Nadácie SLSP na projekt „Technické zabezpečenie
činnosti obecného futbalového klubu“ výška požadovanej dotácie 3000,-€, spoluúčasť
300,-€ na zakúpenie traktorovej kosačky - internetové hlasovanie na
www.pomahajtesnami.sk
- Z Nadácie Gábora Bethlena „Mesterségek ünnepe Ifjúságfalván“, požadovaná suma
519 000 HUF, vlastné zdroje 10 000,-HUF
- Z MF SR na projekt „Údržba budovy pre šport obce Dedina Mládeže“ požadovaná
suma 13 500,-eur, spoluúčasť 1 500,-€
- Oznámenie o pridelení dotácie: ÚNSK na „III. Ročník Dňa obce Dedina Mládeže
2015“ vo výške 250,-€
- Z ÚNSK na „Turnaj o pohár starostky obce vo futbale“ vo výške 400,-€
- Aktuálne výzvy: z Programu rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
termín podania od 13.7.2015 do 31.7.2015 na vybudovanie digitálneho kamerového
systému. 100%-ná dotácia, min.výška žiadosti 10 000,-€ max. 200 000,-€
- Environmentálny fond, do 17.7.2015 „Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom“ , potrebné potvrdenie okresného úradu životného prostredia o evidovaní
nelegálnej skládky, 5 %-ná spoluúčasť obce, max.výška dotácie 100 000,-€
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K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 28/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostky obce, Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej o
- Zahájení prevádzky Ekodvora Dedina Mládeže – v stredu od 15.00 do 17.00
hod. a v sobotu od 9.00 do 14.00 hod.
- O vykonaných kontrolách na obci a to dňa 21. mája 2015 na projekt Ekodvor
Dedina Mládeže, v dňoch 26., 28. a 30. mája z Okresného úradu Komárno
- Zahájení aktivačnej práce formou dobrovoľníckej činnosti od 1. mája 2015
na dobu 6 mesiacov, pre 15 uchádzačov o zamestnanie,
- Zorganizovaní výletu do Gödöllő v spolupráci s klubom dôchodcov v obci
a v Kolárove
- Podaní žiadosti o dotáciu z Nadácie SLSP na projekt „Technické zabezpečenie
činnosti obecného futbalového klubu“ výška požadovanej dotácie 3000,-€,
spoluúčasť 300,-€ na zakúpenie traktorovej kosačky
- Podaní žiadosti o dotáciu z Nadácie Gábora Bethlena „Mesterségek ünnepe
Ifjúságfalván“, požadovaná suma 519 000 HUF, vlastné zdroje 10 000,-HUF
- Podaní žiadosti o dotáciu z MF SR na projekt „Údržba budovy pre šport obce
Dedina Mládeže“ požadovaná suma 13 500,-eur, spoluúčasť 1 500,-€
- pridelení dotácie z ÚNSK na „III. Ročník Dňa obce Dedina Mládeže 2015“ vo
výške 250,-€
- pridelení dotácie z ÚNSK na „Turnaj o pohár starostky obce vo futbale“ vo
výške 400,-€
- aktuálnej výzve z Programu rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj
obcí na vybudovanie digitálneho kamerového systému.
- aktuálnej výzve z Environmentálneho fondu na „Sanáciu miest s nezákonne
umiestneným odpadom“ ,
- O aktuálnej výzve MH SR na Budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia
pre mestá a obce,
- Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
- Zorganizovaní Dňa detí na deň 6. júna 2015, so začiatkom od 14.00 hod.,
- Zorganizovaní Dňa obce na deň 27. júna 2015,
- Modernizácii parku pri Lurdskej jaskyni,
- Podaných žiadostiach,
- Vlámaní do domu smútku dňa 6.5.2015.
2. Že obec zverejnila svoj zámer prenájmu nebytového priestoru na adrese „Sklad
hasičského výzbroja“ so súp.číslom 219 a na základe zverejnenia dňa 16.03.2015
od Teodóry Komlósiovej, bytom Vlčany 900, 925 84 Vlčany, IČO: 41168852 bola
prijatá žiadosť o prenájom predmetného nebytového priestoru.
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B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z Nadácie SLSP na projekt „Technické zabezpečenie
činnosti obecného futbalového klubu“ výška požadovanej dotácie 3000,-€,
spoluúčasť 300,-€ na zakúpenie traktorovej kosačky
2. Podanie žiadosti o dotáciu z Nadácie Gábora Bethlena „Mesterségek ünnepe
Ifjúságfalván“, požadovaná suma 519 000 HUF, vlastné zdroje 10 000,-HUF
3. Podanie žiadosti o dotáciu z MF SR na projekt „Údržba budovy pre šport obce
Dedina Mládeže“ požadovaná suma 13 500,-eur, spoluúčasť 1 500,-€
4. Priamy prenájom nebytového priestoru „Sklad hasičského výzbroja“ so súpisným
číslom 219 v rozlohe cca.15 m2 za ročné nájomné 70,-€ s platnosťou od
15.06.2015 na dobu neurčitú za účelom skladovania pre Teodóru Komlósiovú,
bytom Vlčany 900, 925 84 Vlčany, IČO: 41168852.
5. Podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie kamerového monitorovacieho systému
obce Dedina Mládeže na základe ponuky spoločnosti IRONEX s.r.o. Imeľ, IČO:
43963196 v hodnote 89 369,30 €.
6. Podanie žiadosti na MH SR na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia z
v obci Dedina Mládeže a v časti Malý Ostrov
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marcel
Tuška
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.12 – Prejednanie a schválenie platu starostky obce s účinnosťou od 1. júna
2015
K programovému bodu č.12 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 29/2015:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Schvaľuje
1.V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostky Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej
v zmysle ustanovenia § 3 ods.1 zákona nasledovne:
858,-eur x 1,49 = 1278,42 €
zaokrúhlene vo výške 1279,-€
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Zvýšenie platu starostu obce v zmysle ustanovenia § 4 ods.2 zákona NR SR
č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 50%
t.j. 639,21 €, spolu vo výške 1918,-€ s účinnosťou od 1. júna 2015.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga,
Marcel Tuška
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K bodu č.13 – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Fülöp a Tuška. Žiadali, aby bol riešený odtok
vody zo strechy kultúrneho domu a namontovaný kryt proti lístiu.
 K bodu č.14 - Záver
Pani starostka poďakovala
zastupiteľstva.

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 08. júna 2015

Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

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

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

Tibor Fülöp, v.r.

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