Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 29. decembra 2015
Prítomní:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Poslanci OZ:

HKO:
Ospravedlnený:

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

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka obce,
Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 4 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 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Dedina Mládeže“
5. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 53/2015:

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 23. decembra 2015.
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.54/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - K programovému bodu č. 4 – Prejednanie a schválenie
zmluvy k projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“
Pani starostka informovala prítomných, že na dnešnom zasadnutí je predmetom rokovania
riešenie financovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“.
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR bolo oznámené obci dňa 10. decembra 2015.
Zmluvu o poskytnutí NFP podpísal pán minister včerajším dátumom a za obec podpísala
zmluvu pani starostka dnes, 29. decembra 2015 osobne v Bratislave. Vzhľadom na vianočné
sviatky vybaviť úver z banky na predfinancovanie projektu je z časového hľadiska nemožné.
Aby sme vedeli realizovať projekt, nakoľko oprávnené náklady projektu vo výške 244 634,45
eur musí byť vyplatených k 31.12.2015, dohodli sme sa s víťazom verejného obstarávania na
realizáciu projektu, s predstaviteľmi HI-TECH ELEKTRO s. r. o., že poskytnú finančné
prostriedky potrebné na úhradu oprávnených výdavkov. Právnici obce pripravili Zmluvu
o spolupráci, ktorú mali možnosť prečítať prítomní na zasadnutí.
Nakoľko sa jedná o prijatie úveru od nebankového subjektu, a dodržanie podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce, pani
starostka poprosila pani doktorku Némethovú, aby oboznámila prítomných s vypracovaným
stanoviskom k prijatiu úveru.
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.55/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.Informáciu starostky obce o schválení žiadosti obce Dedina Mládeže o nenávratný
finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina
Mládeže“ z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 232 402,73 eur, celkové oprávnené
výdavky projektu vo výške 244 634,45 eur.
2.Stanovisko HKO k prijatiu úveru
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou HI-TECH ELEKTRO s. r. o.
IČO: 36 262 153 so sídlom Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda podľa predloženého
návrhu
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga
proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č. 5 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 04. januára 2016

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

Overovatelia zápisnice:
Marcel Tuška, v.r.

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

Ing. Ottó Varga, v.r.

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