Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 31. marca 2016
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

HKO:

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

Ospravedlnený:
Zástupca starostky:

Tibor Fülöp

11. 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. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2015
5. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 2016-2018
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
6. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2016
7. Organizačné
8. Diskusia
9. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 61/2016:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 28. marca 2016.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
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Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Marcel Tuška.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Marcel
Tuška.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.62/2016:

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2015
Pani starostka informovala poslancov, že materiál dostali elektronicky. O kontrolnej činnosti
za rok 2015 prítomných informovala pani JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka
obce.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 63/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č. 5 - Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce
Dedina Mládeže na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 64/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 20162018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže
Pani starostka predložila návrhy rozpočtov obce Dedina Mládeže na roky 2016-2018. Návrh
rozpočtu obce na rok 2016 sa člení nasledovne:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Celkové príjmy:

272 218,-€
232 402,-€
0,-€
504 620,-€

Bežné výdavky:
226 900,55 €
Kapitálové výdavky:
6 000,- €
Výdavkové finančné operácie: 271 719,45 €
Celkové výdavky:
504 620,- €
Pani starostka ďalej informovala o plánovaných aktivitách, ktoré sú plánované v rozpočte na
rok 2016:
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Režijné náklady a mzdové náklady pre 10 zamestnancov na dobu 9 mesiacov,
o Žiadosti o dotácie ulica Mičurinová, Kultúrny dom – výmena okien a oprava
fasády, úprava okolia KD - verejné obstarávanie, príprava projektovej
dokumentácie, externý manažment projektu, vypracovanie žiadosti o dotáciu,
Oprava strechy budovy na športovom ihrisku 3306,-eur
Dokončenie úpravy parku pri Lurdskej jaskyni
o zavlažovací systém 1500,-eur,
o Trávnik, zemina, sieť 1600,-eur,
Výmena kanalizačného vedenia pri KD 1850,-eur
Oprava chodníka cez obecný park a ošetrenie drevín
o dotácia z Programu obnovy dediny 4000,-eur
Oprava ciest na Malom Ostrove,
Projektová dokumentácia na čistenie Mŕtveho ramena Váhu na Malom Ostrove,
Údržba budovy domu smútku,
Bežné údržby.

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 65/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2017 a 2018
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 2016 v členení:
Bežné príjmy:
272 218,-€
Kapitálové príjmy:
232 402,-€
Príjmové finančné operácie:
0,-€
Celkové príjmy:
504 620,-€
Bežné výdavky:
226 900,55 €
Kapitálové výdavky:
6 000,- €
Výdavkové finančné operácie: 271 719,45 €
Celkové výdavky:
504 620,-€
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.7 – Organizačné
Pani starostka informovala prítomných o nasledovných záležitostiach:
-

-

-

-

-

-

Obci bola pridelená dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy
dediny 2016 na projekt Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže vo výške
4007,10 eur. Týka sa to opravy chodníka, ktorý vedie cez obecný park a ošetrenie
drevín v parku.
Do 31. marca 2016 je termín podania žiadosti o dotáciu z MF SR. „Rekonštrukcia
športovej infraštruktúry obce Dedina Mládeže“ celkové náklady 17 844,-eur, žiadané
financie 13 500,-eur, spoluúčasť 4 344,-eur
Do konca apríla je možnosť podať žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR o
rozšírenie technológií na Ekodvore: traktorový náves, čelný nakladač s lopatou
s prídržníkom a s vidlicami, príves kontajnerová, drvič komunálneho odpadu, paletový
vozík s váhou, kontajnery na DSO 3 ks, olej z domácností, na bioodpad 3 ks a iné.
Regionálna rozvojová agentúra zisťuje možnosť prípravy spoločného projektu
cezhraničnej spolupráce – obec Dedina Mládeže plánuje „Čistenie Mŕtveho ramena
Váhu“
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR schválilo
koncom minulého roka ďalší projekt Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ
s názvom „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové
Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 6“. Na tento projekt získalo združenie
od MDVRR ďalších 40.000 eur a spolufinancuje ho vo výške 10% ( informoval
predseda združenia István Domin dňa 4.3.2016 v Kolárove. Úseky, ktorých sa
schválený projekt týka, budú vďaka už vybudovanej cyklotrase medzi Kolárovom –
Komárnom nadväzovať na EuroVelo 6. Vznikne tak prepojenie Vážskej cyklistickej
cesty s Dunajskou cyklotrasou európskeho významu, čím sa vytvoria podmienky pre
trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie atraktivity územia pre jeho obyvateľov, domácich
aj zahraničných turistov v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR. Výsledkom projektu budú vypracované projektové
dokumentácie pre stavebné konanie na úseku Kolárovo – Šaľa (asi 34 km); Kolárovo Nové Zámky (asi 9 km) a dokumentácie pre územné konanie na úsekoch Kolárovo –
mesto (asi 7 km) a Kolárovo – Dedina Mládeže (asi 5 km) a ich napojenie na
cyklotrasu Kolárovo - Komárno.
Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť ostatná novela zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Zákonodarca vypustil zo zákona povinnosť OZ plat starostu
obce minimálne raz ročne prerokovať. Od 1. januára sa vypúšťa súvisiaca povinnosť
zakotvená v § 4 ods. 9 citovaného zákona: „Plat starostu odsúhlasený OZ podľa § 3
ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia OZ uvedený v presnej
výške stanovenej v eurách.“ Okrem týchto zmien novela zavádza aj ďalšie zmeny vo
vzťahu k výmere dovolenky starostu, odstraňuje sa znevýhodnenie, pokiaľ ide
o výmeru dovolenky rovnako je s účinnosťou od 1. januára 2016 priamo na základe
zákona starosta obce „zrovnoprávnený“ so zamestnancami obce na úseku tvorby
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a použitia sociálneho fondu a zabezpečenia stravovania. Ďalšia zmena sa týka
paralelných verejných funkcií, ale to sa nás netýka.
Obec obdržala žiadosti o prenájom nebytových priestorov – požiarnej zbrojnice
o 7. 3. 2016 od Auto-Moto klub Kolárovo – na účel: renovácia historických
vozidiel (organizovanie zrazu historických vozidiel na kultúrno-športových
podujatiach obce)
o 11. 3. 2016 od Teodóry Komlósiovej, Fučíkova 11, Dedina Mládeže – na
skladovanie a rozšírenie sortimentu o ďalšie produkty (napr. záhradnícke
a chovateľské potreby)
dňa 30.3.2016 bola doručená žiadosť Občianskeho združenia Urob si sám –
Csináldmagad polgári társulat o výpožičku pozemku s parcelným číslom 833 v k. ú.
Obce Dedina Mládeže – predmetný pozemok plánujú vyčistiť svojpomocne a realizovať
aktivity podľa stanov. Raz ročne v mesiaci august by usporiadali 4 dňový festival,
koncerty Ladánybene 27 a ďalšie.
Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení –
Hydromelioračný kanál 1A (ev. č. 5 204 101 001) v okrese Komárno“ projekt je
zameraný na obnovu a rekonštrukciu hydromelioračného kanála na území obce Dedina
Mládeže v dĺžke 4,05 km.
Povinné preskúmanie územného plánu obce Dedina Mládeže podľa stavebného
zákona je obec povinná najmenej raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán,
v roku 2016 má túto povinnosť aj naša obec.

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 66/2015:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostky obce Dediny Mládeže, JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej:
- o pridelenej dotácii z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
2016 na projekt Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže vo výške
4007,10 eur.
- o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rozšírenie technológií na Ekodvore,
- o pripravovanom spoločnom projekte cezhraničnej spolupráce čistenie Mŕtveho
ramena Váhu,
- o schválení projektu Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ s názvom
„Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky
na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 6“ vo výške 40 000,-eur,
- o novelizácii zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.
januára 2016 (novela č. 377/2015 Z. z. ),
- o projekte „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych
opatrení – Hydromelioračný kanál 1A (ev. č. 5 204 101 001) v okrese Komárno“ , ktorý
je zameraný na obnovu a rekonštrukciu hydromelioračného kanála na území obce
Dedina Mládeže v dĺžke 4,05 km,
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o podaných žiadostiach o prenájom nebytových priestorov – požiarnej zbrojnice,
o žiadosti OZ Urob si sám – Csináldmagad polgári társulat o výpožičku pozemku
s parcelným číslom 833 v k. ú. Obce Dedina Mládeže,
o povinnom preskúmaní územného plánu obce Dedina Mládeže podľa stavebného
zákona v roku 2016.

B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z MF SR. „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry obce
Dedina Mládeže“ celkové náklady 17 844,-eur, žiadané financie 13 500,-eur,
spoluúčasť 4 344,-eur.
2. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu
obce JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu, vo
výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
zvýšený podľa § 4 ods. 2 zákona o 50 % s účinnosťou od 1. januára 2016.
3. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – požiarna
zbrojnica stavba so súpisným číslom 219 na parcele č.268/1 s nasledovnými
podmienkami:
- minimálna ponúknutá cena 3,-eur/m2
- doba nájmu neurčitá
- režijné náklady znáša nájomca
- prípadné stavebné úpravy znáša nájomca s tým, že ostávajú majetkom obce
- termín podania súťažných návrhov do obchodnej verejnej súťaže je 15 dní od
zverejnenia zámeru obce
- rozhodujúce kritérium: najvyššia ponúknutá cena,
- obec vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza obchodnej verejnej súťaže
- spôsob predloženia ponuky: 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 „Prenájom nebytového priestoru“
C. Volí
1. Súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode B/3 tohto
uznesenia v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec,
Mahuliena Skalnická
D. Odmieta
1. Žiadosť podanú OZ Urob si sám – Csináldmagad so sídlom Slivková 536, Vlčany
o výpožičku pozemku s parcelným číslom 833 v k. ú. Obce Dedina Mládeže
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marián Plavec, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.10 – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Ing. Ottó Varga. Požiadal pani starostku, aby obec
písomne vyzvala spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. o zosúladenie názvu autobusových
zastávok v obci Dedina Mládeže. Ďalej informoval, že ho navštívili z Malého Ostrova pani
Katarína Vargová a Bc. Mária Néveriová so sťažnosťou, že v rámci projektu rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci na stĺpy elektrického vedenia nachádzajúcich sa v blízkosti ich
rodinných domov, neboli umiestnené svietidlá verejného osvetlenia.
Pani starostka povedala, že pani Katarína Vargová tento problém nahlásila na obecnom úrade
osobne a pani Néveriová sa informovala telefonicky. Obom bolo vysvetlené, že po miestnom
zisťovaní sa ich problém bude riešiť.
 K programovému bodu č.11 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 05. apríla 2016

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ottó Varga, v.r.

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

Marcel Tuška, v.r.

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