
Uznesenie č.56/2016 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. januára 2016   

 

K programovému bodu č.1 – Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 
 

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

www.obecdedinamladeze.sk dňa 27. januára 2016 doplnený bodom 6 Organizačné a bod 6 

Záver sa posunie na bod č.7. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška  

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

  

 

Uznesenie č.57/2016 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. januára 2016   

 

K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Ing. Ottó Varga 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška  

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


Uznesenie č.58/2016 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. januára 2016   

 

K programovému bodu č. 4 – Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na „Komplexné spracovanie a odkúpenie drevnej hmoty, úprava plochy a zalesnenie“    

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 
 

A. Schvaľuje  

1. Prebytočnosť hnuteľného majetku – drevnej hmoty druh porastu: topoľ šľachtený 

v odhadovanom objeme 700 m3, nachádzajúceho sa v k. ú. Dedina Mládeže porast č. 578/1 – 

vetrolam za cintorínom  a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa 

ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s nasledovnými 

podmienkami súťaže: 

1. Predmet zákazky: 
Ťažba a spracovanie drevnej hmoty (Topoľ šľachtený) v poraste č.578/1 - vetrolam pri 

cintoríne s odkúpením drevnej hmoty nad 10 cm hrúbky. Komplexné spracovanie: ťažba, 

približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty nad 10 cm hrúbky, úprava plochy po 

ťažbe, vyznačenie sponu na vŕtanie jám. 

  

2. Opis predmetu zákazky:  
- Prevzatie pracoviska pred začatím prác 

- Výrub, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty (nad 10 cm) 

- Úprava plochy po ťažbe (vzniknuté ryhy, koľaje po mechanizmoch) 

- Vyznačenie sponu na vŕtanie jám (4x4 metra) po uhádzaní haluziny 

- Orientačný objem dreva: cca 700 m3  

- Objem dreva môže byť väčší alebo menší ako je uvedené 

- Navrhovateľ má právo na terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si 

dohodne telefonicky alebo osobne s kontaktnou osobou JUDr. Ing. Gabrielou 

Gönczölovou, starostkou obce Dedina Mládeže, kontakt: 035/7779 131, mobil: 0918 

873 241. 

- Odovzdanie pracoviska po ukončení prác 

- Všetky práce budú dozorované a prevzaté odborným lesným hospodárom 

- Navrhovateľ je povinný zadávateľovi zákazky uhradiť náklady, ktoré budú vynaložené 

zadávateľom zákazky na uskutočnenie náhradnej výsadby. 

 

3. Lehota plnenia:  do 15.3.2016.    

 

4. Miesto plnenia: k. ú. Dedina Mládeže, porast 578/1 – vetrolam za cintorínom 

 

5. Cena a spôsob určenia ceny:  
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady a výnosy spojené s predmetom 

zákazky, 

- Cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, aj s DPH  

 

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=5341449


6. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži:  

 Súťaže sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží: 

-  Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (nie starší ako 3 

mesiace ku dňu predkladania ponuky), t. j.: živnostenský list alebo výpis 

z obchodného registra, 

-  Čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami 

s potrebnými oprávneniami, 

-  Referencie – zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy 

drevnej hmoty  

-  Prehlásenie, že pri podpise zmluvy, pred začatím prác uhradí predmet zákazky vo 

výške predpokladaného finančného objemu. Podrobnejšie podmienky ohľadom 

výšky platby budú upravené v kúpnej zmluve. 

 nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa 

nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže a v prípade zistených 

nezrovnalostí po podpise zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu 

 navrhovateľ sa podaním súťažného návrhu zaväzuje rešpektovať podmienky 

vyhlasovateľa 

 všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ 

7. Deklarácia obchodného vzťahu:  

Kúpna zmluva.  

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najvyššia cena v €. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyberie ako úspešnú ponuku 

uchádzača s najvyššou cenou za technickú jednotku (EUR/m3), s ktorým uzavrie zmluvu.  

 

9. Lehota na podanie ponuky a spôsob predloženia ponuky: 
      Lehota na podávanie návrhov je minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o     

      vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej stránke   

      obce www.obecdedinamladeze.sk ,  t. j.: do 24. februára 2016 do 12.00 hod., 

písomne v uzavretej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obec Dedina Mládeže,  

Nám. 4. Apríla č.7/8, 946  03 Dedina Mládeže, s označením „cenová ponuka – neotvárať   

a heslom: „Predaj dreva na pni – vetrolam“ 

 

10. Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční: 

dňa 24. februára 2016 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Dedine Mládeže. Víťazom 

súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za technickú jednotku 

(EUR/m3). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa ponúknutých cien zostupne. 

 

11. Podmienky financovania:  

  Úspešný uchádzač je povinný v deň podpisu zmluvy poukázať finančné prostriedky 

v predpokladanom objeme na účet obce, v zmysle zmluvy. Predpokladaný objem 

finančných prostriedkov sa vypočíta ako súčet ponúknutej ceny x 500 m3  

 

12. Informácie pre uchádzačov:  
     Obec Dedina Mládeže ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky súťaže a/alebo súťaž zrušiť. Obec si vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


B. Volí  

 
1. Súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov na odkúpenie drevnej 

hmoty nachádzajúceho sa v k. ú. Dedina Mládeže porast č. 578/1 – vetrolam za 

cintorínom v zložení:  

Ing. Peter Orémusz, OLH obce Dedina Mládeže 

Mahuliena Skalnická 

Ing. Ottó Varga 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška  

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.59/2016 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. januára 2016   

 

K programovému bodu č. 5 – Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa obecných 

nájomných bytov    

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

 

A. Berie na vedomie  

 
1. Informáciu predsedkyne sociálnej komisie, Mahulieny Skalnickej o zasadnutí 

sociálnej komisie zo dňa 25. januára 2016 

 

B. Schvaľuje 

  
1. Zoznam žiadateľov na nájom obecných bytov nasledovne:  

a) Bc. Renáta Cútová 

b) Simona Szénásiová 

c) Serena Tóthová 

d) Štefan Poló 

 
 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška  

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.60/2016 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. januára 2016   

 

K programovému bodu č. 6 – Organizačné 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

 

A. Berie na vedomie  

 
1. Informáciu starostky obce o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – 

materské škôlky 

 

B. Ruší 

  
1. Bod B/4 a), b) Uznesenia OZ Dedina Mládeže č. 52/2015 z 8. zasadnutia  

 

C. Schvaľuje  

 
1. Podanie žiadostí o dotáciu na projekty:  

a) Rekonštrukcia ulice Mičurinovej v obci Dedina Mládeže 

b) Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Dedina Mládeže 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška  

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 


