Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 7. decembra 2015
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Ospravedlnený:
Zástupca starostky:
HKO:

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

8. 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. Správa HKO o kontrole č.1/2015
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2016
6. Správa audítora za rok 2013 a za rok 2014
7. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č. 3/2015 o dani z nehnuteľností
8. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č. 4/2015 o ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov
9. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č. 5/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Prejednanie a schválenie nájmu pozemku
11. Prejednanie a schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
12. Organizačné
13. Diskusia
14. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 42/2015:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 3. decembra 2015.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Marián Plavec.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Varga Ottó, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.43/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Správa HKO o kontrole č.1/2015
Pani starostka informovala poslancov o správe HKO o kontrole č. 1/2015, ktorá bola doručená
elektronicky.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 44/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu HKO o kontrole vyúčtovania finančných dotácií poskytnutých pre obec Dedina
Mládeže v roku 2014.
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Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č. 5 - Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie
január až jún 2016
Pani starostka informovala poslancov, že plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až
jún bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 17. novembra 2015. Návrh na doplnenie nebol
podaný.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 45/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2016 podľa zverejneného návrhu
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Správa audítora za rok 2013 a za rok 2014
Pani starostka informovala poslancov o tom, že:
 Správy pre manažment obce boli doručené elektronicky,
 Audítora za rok 2015,
 Výročná správa za rok 2014 bola predmetom auditu tiež.
 Podľa § 20 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon
o účtovníctve“) je obec povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou
závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Overenie
audítorom musí byť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia § 20 odsek 3
zákona o účtovníctve). Od 1.1.2014 sa výročná správa ukladá v elektronickej podobe
do registra účtovných závierok prostredníctvom Rozpočtového informačného systému
pre samosprávu – RIS SAM do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 46/2015:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu audítora za hospodársky rok 2013
2. Správu audítora za hospodársky rok 2014
3. Individuálnu výročnú správu obce Dedina Mládeže za rok 2014
B. 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 2015 audítorskú spoločnosť RIGHTAUDIT
s.r.o., č.lic. UDVA 381, v zastúpení zodpovedným audítorom Ing.
Jozef Szekeres, č.lic. SKAu 476, Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 999
230, DIČ: 2023713868.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 – Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.
3/2015 o dani z nehnuteľností
Pani starostka informovala poslancov, že návrhy VZN konzultovala so zástupcom, pánom
Tiborom Fülöpom, s Ing. Ottom Vargom, Mahulinkou Skalnickou aj s hlavnou kontrolórkou
obce. Návrh VZN obsahuje mierne zvyšovanie sadzby daní. Finančnú situáciu zlepšujeme
rôznymi aktivitami obce napr. hospodárenie na lesných pozemkoch obce, odpredaj
separovaných zložiek odpadu – PET fľaše, papier, služby pre občanov s traktorom, ale
v budúcnosti plánuje obec podanie žiadostí o dotáciu z Programu rozvoja vidieka a na
vypracovanie projektových dokumentácií, za manažment verejného obstarávania potrebuje
obec finančné prostriedky. Ďalej obec plánuje zamestnať 10 občanov evidovaných na úrade
práce v rámci programu „Šanca na zamestnanie“. Obec potrebuje aj vlastné financie na krytie
5% z nákladu vynaloženej na celkovú cenu prácu a na stravné lístky. To predstavuje cca. 7000,eur za 9 mesiacov.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 47/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.3/2015
o dani z nehnuteľností jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 13. novembra 2015.
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2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.3/2015 o dani z nehnuteľností neboli v zákonnej lehote uplatnené
žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.3/2015 o dani z nehnuteľností
podľa zverejneného návrhu.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 – Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.
4/2015 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
Pani starostka informovala prítomných, že predseda NR SR rozhodnutím č. 307/2015 Z. z.
vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. V súčasnosti je
platný nový volebný zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov
územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy
Slovenskej republiky (ďalej len „voľby“).
Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:
„ Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť,
všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.“
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.4/2015
o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov jeho vyvesením na úradnej
tabuli v obci dňa 13. novembra 2015.
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.4/2015 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
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B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.4/2015 o ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov podľa zverejneného návrhu.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 – Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.
5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pani starostka informovala, že obec je podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 81 ods. 20) od 1.1.2016 povinná zaviesť
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Nakoľko tento zákon vo svojom čl. V. zmenil zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Povinnosť má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona o miestnych daniach.
K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 49/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.5/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením na
úradnej tabuli v obci dňa 13. novembra 2015.
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.5/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zverejneného návrhu.
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.10 – Prejednanie a schválenie nájmu pozemku
Podľa informácií pani starostky pri spracovaní ROEP-u v Kolárove pán Őszi zistil, že obecné
pozemky v katastri obce Dedina Mládeže využívajú bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu
s obcou. Jedná sa o výmeru 28 890 m2 (2,88ha). Po výzve obce sa na obecný úrad dostavil pán
Ján Ármai – SHR, z Nededu aj pán Zsolt Nagy duchovný z kňazského úradu z Nededu. Asi
pochybili z Queen Neded s.r.o., keď im započítali aj dedinské pozemky do nájmu.
K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 50/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenechávania majetku obcí do nájmu – nájomnou zmluvou z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú pozemky:
 vo výlučnom vlastníctve Obce Dedina Mládeže, so sídlom: Námestie 4. apríla 7/8, 946
03 Dedina Mládeže, evidované na LV č. 556, vedené na Okresnom úrade Komárno,
katastrálny odbor pre kat. územia: Dedina Mládeže, obec: Dedina Mládeže označené
ako:
‒ parc. reg. ,,E” č.: 11590/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
‒ parc. reg. ,,E”č.:11591/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
celkom spoločne vo výmere 28890 m2.

2. Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov k prenechávaniu majetku obcí do nájmu dôjde z dôvodu hodného
osobného zreteľa, ktorým je tá skutočnosť, že nájomca už dlhodobo využíva predmetné
pozemky.
3.

Schvaľuje cenu nájmu, ktorá je stanovená vo výške 67,-€/ha/rok a je obvyklá v čase
a mieste nájmu, za akú sa obvykle prenechávajú do nájmu nehnuteľnosti toho istého alebo
porovnateľného druhu s ohľadom na účel využitia.

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.11 - Prejednanie a schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy
Pani starostka informovala o novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý prináša mnoho
zmien a nových povinností pre obce.
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Prehľad najdôležitejších dátumov súvisiacich s aplikáciou nového zákona o odpadoch nám
poskytol ZMOS nasledovne:
21.4.2015 - Zákon č. 79/2015 o odpadoch publikovaním v Zbierke zákonov vstúpil do platnosti.
31.12.2015 - UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE MEDZI OBCOU
A BUDÚCOU OZV. Ak do dátumu predloženia všetkých žiadostí OZV o autorizáciu nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve zo strany obce, obec bude zaradená do zlosovania, na
základe ktorého bude následne pridelená príslušnej OZV.
1.1.2016 - Zákon č. 79/2015 o odpadoch nadobúda účinnosť.
1.1.2016 – 31.3.2016 – ŽIADOSTI O UDELENIE AUTORIZÁCIE. Predkladanie žiadostí
o udelenie autorizácie na činnosť OZV. Jednou z požiadaviek na získanie autorizácie je
predloženie zoznamu obcí, s ktorými je OZV v zmluvnom vzťahu (§ 28 ods. 5 a ods. 6).
15.12.2015 (1.1.2016) – VZN K USTANOVENIU VÝŠKY MIESTNEHO POPLATKU.
K tomuto dátumu obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu miestneho poplatku
za komunálne odpady. VZN účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti (§ 6, ods. 8 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení).
1.1.2016 – PLATNOSŤ SÚHLASOV. K tomuto dátumu strácajú platnosť všetky súhlasy
vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
nevyžadujú okrem súhlasov uvedených v odseku 20 zákona. Týka sa to napríklad súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton (§ 135, ods. 19).
29.2.2016 – INFORMOVANIE MINISTERSTVA. Kto vykonáva zber vyhradeného prúdu
odpadov podľa doterajších predpisov, je povinný do 29. februára 2016 informovať o tom
ministerstvo. Tento dátum je dôležitý pre tie obce, ktoré disponujú vlastnými zberovými
kapacitami (§ 135, ods. 8).
8.4.2016 – ZLOSOVANIE OBCÍ. Do tohto dátumu sa uskutoční zlosovanie pre tie obce, ktoré
neboli zahrnuté v žiadostiach o udelenie autorizácie, t. j. nemali so žiadnou OZV uzatvorenú
zmluvu o budúcej zmluve (§ 135, ods. 26).
30.6.2016 – VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI. Do tohto dátumu je obec povinná uviesť VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi do súladu s novým zákonom a
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zároveň upraviť triedený zber podľa požiadaviek zákona. Úprava systému triedeného zberu by
mala prebehnúť už v kooperácii s vybranou OZV (§ 135, ods. 15).
30.6.2016 – ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO
DVORA. Do tohto dátumu je prevádzkovateľ zberného dvora podľa doterajších predpisov
povinný požiadať o vydanie súhlasu (§ 135, ods. 30).
30.6.2016 – TEN, KTO VYKONÁVA ZBER VYHRADENÉHO PRÚDU ODPADOV UZATVORENIE ZMLUVY S OZV. Tento termín sa týka zberových spoločností vrátane tých,
ktorých prevádzkovateľom je obec formou technických služieb (§ 135, ods. 6).
30.6.2016 – SÚHLAS NA UZAVRETIE SKLÁDKY ODPADOV ALEBO JEJ ČASTI,
VYKONANIE JEJ REKULTIVÁCIE A JEJ NÁSLEDNÉ MONITOROVANIE. Do tohto
dátumu je prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo
ktorej k 1. januáru 2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie, povinný
požiadať o udelenie súhlasu, ak o vydanie tohto súhlasu nepožiadal do 1. januára 2016 (§ 135,
ods. 31).
1.7.2016 – ÚČINNOSŤ ROZHODNUTÍ O UDELENÍ AUTORIZÁCIE NA ČINNOSŤ OZV.
Prevedenie zmluvy o budúcej zmluve na riadnu zmluvu s obcou (§ 135, ods. 25).
Zmluvy o budúcich zmluvách medzi obcou a OZV by sa najneskôr do 30.9.2016 mali zmeniť
na riadne zmluvy. (§ 28, ods. 7). Týka sa to všetkých obcí.
31.12.2016 – ZMLUVA MEDZI OBCOU A ZBEROVOU SPOLOČNOSŤOU. Do tohto
dátumu je obec povinná zosúladiť zmluvu so zberovou spoločnosťou s platným zákonom – týka
sa to predovšetkým úpravy dĺžky trvania zmluvy ako i výpovednej lehoty (§ 135, ods. 14).
31.12.2016 – RECYKLAČNÝ FOND. K tomuto dátumu sa ruší Recyklačný fond (§ 132, ods.
1).
K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 51/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o nových povinnostiach obcí v oblasti odpadového
hospodárstva a nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s.
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Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 7. decembra 2015
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.12 – Organizačné
Pani starostka informovala prítomných o nasledovných záležitostiach:
-

-

-

-

-

-

Žiadosť mesta Kolárovo o písomné vyjadrenie záujmu resp. nezáujmu o odkúpenie
akcií v spoločnosti STKO N-14 a. s., Neded,
Informácia o uskutočnení valného zhromaždenia miestnej akčnej skupiny Združenie
Dolný žitný ostrov dňa 29. októbra 2015 v Komárne,
Dohoda s ÚPSVaR Komárno na 32 hod. podpísaná dňa 3.11.2015 predmetom je
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi max . na 5 osôb,
Dohoda s ÚPSVaR Komárno § 54 od januára 2016 na 9 mesiacov 10 nezamestnaných,
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov,
Žiadosť o vydanie súhlasu s rekonštrukciou a umiestnením monitorovacieho objektu
štátnej hydrologickej siete - Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej
hydrologickej siete,
V súvislosti s podanou žiadosťou obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
bola obec informovaná dnes z Ministerstva hospodárstva SR, že obci bolo pridelené
NFP vo výške 232 402,73 eur.
O podaní žiadosti o dotáciu na Slovenskú agentúru ŽP Program obnovy dediny – Zelená
dedina na rok 2016. Názov projektu „Revitalizácia obecného parku v obci Dedina
Mládeže“ požadovaná dotácia 4 007,10 eur. Spoluúčasť obce vo výške 210,90 eur (5%),
celkové náklady projektu 4 218,-eur.
O možnosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka:
Podopatrenie 7.2.
Podopatrenie 7.4.
Podopatrenie 7.5.
O výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra
národnostných menšín na rok 2016 – do 18. januára 2016,
O výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016 – termín uzávierky 14.
januára 2016,
O možnosti podania žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR do 31.3.2016,
O žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby pre pani Máriu Őriovú,
o nakúpení snehovej radlice za cenu 1008,-eur na 3 splátky.
O plánovanom výrube drevín vo vetrolame – lesné pozemky obce,
5. decembra 2015 sa uskutoční Mikulášska oslava pre deti,
12. decembra 2015 tohtoročná posledná akcia Zboru pre občianske združenie.
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Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 7. decembra 2015
K programovému bodu č.12 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 52/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
Informáciu starostky obce o:
- o podpísaní Dohody s ÚPSVaR Komárno predmetom ktorej je aplikácia § 10 zákona
č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe od.1.1.2016 do
31.12.2016 pre najviac 5 občanov,
- o podpísaní Dohody o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov
starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne
hospodáriacich roľníkov so Sociálnou poisťovňou
- Informáciu o možnostiach požiadať o dotáciu v roku 2016
- o Mikulášskej oslave zo dňa 5. decembra 2015,
- o pripravovanej akcii Zboru pre občianske záležitosti dňa 12. decembra 2015.
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie Dohody č. 15/2015/§54-ŠnZ s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Komárno
2. Uzatvorenie Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
s SHMÚ
3. Podanú Žiadosť na Slovenskú agentúru ŽP Program obnovy dediny – Zelená dedina na
rok 2016. Názov projektu „Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže“
požadovaná dotácia 4 007,10 eur. Spoluúčasť obce vo výške 210,90 eur (5%), celkové
náklady projektu 4 218,-eur.
4. Podanie žiadostí o dotáciu na projekty:
a) Rekonštrukcia ulice Novej v obci Dedina Mládeže,
b) Rekonštrukcia námestia obce Dedina Mládeže,
c) Rekonštrukcia kultúrneho domu obce Dedina Mládeže,
d) Zriadenie izby revolučných tradícií.
C. Zriaďuje
1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2015 v zložení:
Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická,
Jolana Morvaiová
Pre fyzickú inventarizáciu: Norbert Lukács, Lívia Harisová, Ing. Ottó Varga.
D. Zamieta
1. Ponuku Mesta Kolárovo, nakoľko Obec Dedina Mládeže nemá záujem o odkúpenie akcií
Mesta Kolárovo v spoločnosti STKO N-14 a. s., Neded.
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Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 7. decembra 2015
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.13 – Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto.
 K programovému bodu č.14 - Záver
Pani starostka zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, poďakovala za
prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 11. decembra 2015

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

Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.

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

Marián Plavec, v.r.

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