Uznesenie č.87/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 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 5. decembra 2016.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.88/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.89/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 4 – Správa HKO o vykonanej kontrole

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce č. 02/HKO/2016 z kontroly dodržiavania zákonov
a všeobecných platných právnych predpisov na úseku dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.90/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 5 – Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až
jún 2017

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2017 podľa zverejneného návrhu
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.91/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 6 – Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.2/2016 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením
na úradnej tabuli v obci dňa 22.11.2016.
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.2/2016 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.2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zverejneného návrhu.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.92/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 7 – Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
na prenájom ornej pôdy

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzatvorenie
Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov Obce Dedina Mládeže
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 3 ( Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: 1 (Mahuliena Skalnická)
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Obec Dedina Mládeže
Nám. 4. apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže
IČO: 00 306 428
Zast.: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Kontakt: 035/7779 131, 0918 873 241, e-mail: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk
Účet obce: VÚB, a.s.
IBAN: SK37 0200 0000 0000 2122 4142
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov
vyhlasovateľa
Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľností v katastrálnom území
Dedina Mládeže, evidované Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor uvedené
v prílohe č.1 Podmienok obchodnej verejnej súťaže. (ďalej len „predmet súťaže“)
- Súťažný návrh je možné podať len na nájom predmetu súťaže ako celku.
- Minimálna požadovaná cena nájmu: 130,00 eur/ha/rok, s tým, že v cene je
zohľadnená aj daň z nehnuteľností.
- Oboznámenie sa s predmetom súťaže je možné na základe osobnej prehliadky.
Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na
kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením
lehoty na predkladanie návrhov.
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Doba nájmu:
- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov od 01.01.2018.
Podmienky účasti v súťaži:
- Účastník (navrhovateľ) súťaže uhrádza účastnícky poplatok v sume 33,-eur do
pokladne Obecného úradu Dedina Mládeže alebo na bežný účet vyhlasovateľa vedený
vo VÚB, a.s., IBAN: SK37 0200 0000 0000 2122 4142, v termíne určenom na
ukončenie lehoty na predkladanie ponúk.
- Navrhovatelia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok sa môžu zúčastniť otvárania obálok.
Každý z nich má právo skontrolovať neporušiteľnosť obálky pred jej otvorením.
- Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
Lehota a spôsob predloženia návrhu:
- Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v priebehu 2.
týždňa v roku 2017 na úradnej tabuli obce, v regionálnom týždenníku DELTA a na
internetovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade v Dedine
Mládeže, na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže do 30. januára 2017
v pracovných dňoch počas úradných hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke
obce www.obecdedinamladeze.sk.
- Lehota na podávanie návrhu je od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže do 31. januára 2017 do 12.00 hod., písomne v uzavretej obálke
osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa s označením „OVS pozemky –
prenájom NEOTVÁRAŤ“ (rozhodujúci je dátum skutočného doručenia a nie dátum
podacej pošty).
Vyhodnotenie ponúk:
- Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 3. februára 2017 o 17.00
hod. na Obecnom úrade v Dedine Mládeže.
- Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá
cena nájmu v eur/ha/rok.
- Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade
rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.
Ďalšie podmienky účasti v súťaži
Odovzdávaný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti:
1.
návrh je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením „OVS pozemky prenájom NEOTVÁRAŤ“
2.
uviesť výšku ceny nájmu, návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať
telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný,
3.
potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Dedina Mládeže – potvrdenie
vydá Obecný úrad Dedina Mládeže,
4.
potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku vo výške 33,00 €, ktorý sa záujemcom
o prenájom nevracia,
5.
súťaže sa môže zúčastniť len podnikateľský subjekt, ktorý
a)
podniká v poľnohospodárstve minimálne 5 rokov,
6.
prílohou návrhu okrem potvrdenia citovaného v bode 3 a v bode 4 tohto oznámenia
musí byť aj:
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7.

a) originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra a/alebo
živnostenského registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace;
b) čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze a
čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii;
c) čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti,
na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii;
d) potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky.
Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace;
e) potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3
mesiace;
f) plná moc v prípade zastupovania;
g) potvrdenie z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (ak ide
o samostatne hospodáriaceho roľníka)
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
vyhlásenie výsledku súťaže. Vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho
návrh bol vybratý, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov
písomnou formou.

B. Volí
1. Súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A/1 tohto
uznesenia v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec,
Mahuliena Skalnická
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 3 ( Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: 1 (Mahuliena Skalnická)
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.93/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 8 – Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže
za 3. štvrťrok 2016

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Správu o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2016

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.94/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 9 – Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina
Mládeže na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky
2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.95/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 10 – Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže
na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2018 a 2019

B. Schvaľuje
1. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuplatňovanie
programu obce.
2. Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2017 v členení:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Celkové príjmy:

191 727,-€
157 476,-€
8 288,-€
357 491,-€

Bežné výdavky:
181 242,-€
Kapitálové výdavky:
165 764,- €
Výdavkové finančné operácie: 10 485,- €
Celkové výdavky:
357 491,-€

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

Uznesenie č.96/2016
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. decembra 2016
K programovému bodu č. 11 – Organizačné

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Podpísanie Dohody č.16/14/010/75 podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s úradom práce
2. Podanie žiadosti na úrad práce na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti od 1.1.2017.
3. Informáciu o možnosti zamestnávania podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti.
4. PPA ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 –
2020 dňa 10. októbra 2016 zrušila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
číslo výzvy 12/PRV/2015 opatrenie č.7, podopatrenie č.7.4..
5. Obec Dedina Mládeže získala dotáciu vo výške 740,40 eur z programu LEADER.
6. Obec Dedina Mládeže nie je oprávnená podať žiadosť na zriadenie materskej škôlky
z dôvodu, že nespĺňa minimálnu hodnotu indexu investičnej účinnosti.
7. Ministerstvo životného prostredia SR schválilo obci Dedina Mládeže na projekt
Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže dotáciu vo výške 157 476,18 eur.

B. Súhlasí
1. S novým navrhnutým umiestnením stavby „ZS a RR bod Dedina Mládeže
KNDEM/66255“ na pozemku parc. reg.“E“ č.11605/2, k. ú. Dedina Mládeže, vedené
na LV č.556, ako trávnaté porasty vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže zo dňa 6.
decembra 2016.

C. Schvaľuje
1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo č. SD-01/2016 podľa § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka na zabezpečenie preskúmania aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Dedina Mládeže“ v zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
2. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov podľa § 51
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto zmluvy je
dohoda účastníkov o združení finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného
účelu – príprava projektovej dokumentácie v rámci projektu: „Vypracovanie
projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na
medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“.
3. Podanie žiadostí o dotáciu na Nitriansky samosprávny kraj na rok 2017 na kultúru na
akciu Oslava jesene – festival tekvíc výška žiadanej dotácie je 540,-eur a na šport na
akciu Futbalový turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže, požadovaná suma
830,-eur.
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4. Podanie žiadosti o dotáciu z programu Zelené oázy 2017 na projekt s názvom
„Kvetinový most v obci Dedina Mládeže“. Požadovaná sume je vo výške 3 765,-eur,
celková suma projektu je 4 715,- eur.

D. Zriaďuje
1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2016 v zložení:
Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická,
Ing. Zora Kočišová
Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Norbert Lukács.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto

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

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 12.12.2016

