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Prítomní:    

Starostka obce:  Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová  

Poslanci OZ:   Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška 

Ing. Ottó Varga  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Ospravedlnený:  Marián Plavec  

Zástupca starostky:     Tibor Fülöp 

        

7.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka 

obce,  Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní  3 poslanci 

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. Prejednanie a schválenie zmluvy k projektu vybudovanie kamerového systému 

  5. Organizačné 

  6. Diskusia 

  7. Záver  

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 38/2015:  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

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

obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 8. októbra 2015. 

 

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga. 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó 

Varga    

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.39/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga 

 

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č. 4 – Prejednanie a schválenie zmluvy k projektu 

vybudovanie kamerového systému  
 

Pani starostka informovala poslancov o zmluve k projektu vybudovanie kamerového systému. 

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 40/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

 

A. Berie na vedomie 

 

1. Schválenie žiadosti obce Dedina Mládeže o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

„Obnova a rozvoj obcí – Dedina Mládeže“ na vybudovanie kamerového systému  

    vo výške 89 442,72 eur 

 

B. Schvaľuje  

 

1. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou IRONEX, s.r.o. IČO: 43963196 podľa 

predloženého návrhu 

 

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č. 5 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala prítomných o nasledovných záležitostiach:  

- o podaní žiadosti o dotáciu na ÚNSK na rok 2016 – šport, kultúra, termín podania bol  

       do 15.októbra 2015, 

- o podaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia – vyhodnotenie sa 

očakáva ku koncu októbra 2015, 

- o návrhu Zmluvy o odbere odpadu - prenosných akumulátorov a batérií - 6. októbra 

2015 spoločnosť Insa (ako tretia strana), 

- o audite účtovnej závierky obce za rok 2014, 

- 14. októbra 2015 dostane obec výpočtovú techniku k projektu DCOM, 

- O predaji prebytočného majetku obce - palivové drevo, 5 lesných metrov 150,- € 

- O povinnosti obce uzatvoriť poistenie na kamerový systém, ponuka poisťovne Allianz 

za 1700,- eur/rok a Komunálnej poisťovne za cca 490,-eur /rok.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 41/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže  

A. Berie na vedomie 

 

1. Informáciu starostky obce o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci národného 

projektu „Šanca na zamestnanie“  

 

B. Schvaľuje 

 

1. Podanie žiadosti na ÚNSK o dotáciu na šport na akciu „Futbalový turnaj o pohár starostky 

obce Dedina Mládeže 2016“ vo výške 800,-eur 

2. Podanie žiadosti na ÚNSK o dotáciu na kultúru na akciu „IV. Ročník Dňa obce Dedina 

Mládeže 2016“ vo výške 1300,-eur 

 

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.6 – Diskusia 

 

Do diskusie sa neprihlásil nikto.  

 

 

 K programovému bodu č.7 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 
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Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 16. októbra 2015 

 

                                                               

 

 

                                                                             Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

  

Ing. Ottó Varga, v.r.          ........................... 

 

 

 


