Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. apríla 2016
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Zástupca starostky:

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
Mahuliena Skalnická
Marcel Tuška
Ing. Ottó Varga
Tibor Fülöp

Ospravedlnení:
HKO:
Poslanec OZ:

JUDr. Ing. Iveta Némethová
Marián Plavec

12. 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 podania žiadosti o dotáciu na projekt „Rozšírenie Ekodvora
v obci Dedina Mládeže“
5. Organizačné
6. Diskusia
7. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 67/2016:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 22. apríla 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, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Tibor Fülöp.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,
Ing. Ottó Varga.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.68/2016:
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: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie podania žiadosti o dotáciu na
projekt „Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže“
Pani starostka informovala poslancov, že žiadosť o dotáciu na „Rozšírenie Ekodvora v obci
Dedina Mládeže“ sa pôvodne mala podať do 30. apríla 2016. Termín podania žiadosti sa
posúva o 1 mesiac, t. j. na koniec mája. Oprávnené náklady projektu sú náklady na externý
manažment, nákup technológií, propagačná činnosť.
Projekt zahŕňa nasledovné technológie:
traktorový náves
čelný nakladač
reťazový nosič kontajnerov
drvič biologicky rozložiteľného odpadu
drvič drobného stavebného odpadu na drvenie betónu
paletový vozík s váhou a displejom
Mobilný triediaci pásový dopravník so šikmým vstupom a násypkou
1 ks kontajner závesný otvorený na drobný stavebný odpad
1 ks kontajner závesný otvorený na biologicky rozložiteľný odpad
1 ks kontajner závesný otvorený na komunálny odpad.
K žiadosti je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva.
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.69/2016:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia
- názov projektu „Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže“,
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, Obce
Dedina Mládeže je 8 500,00 eur,
- kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č. 5 - Organizačné
Pani starostka informovala prítomných o nasledovných záležitostiach:
- Dnes o 17.00 sa konalo vyhodnotenie súťažných návrhov na „Prenájom nebytového
priestoru“ – časti požiarnej zbrojnice so súpisným číslom 219 nachádzajúcej sa na
parcele č. 268/1 v k. ú. Dedina Mládeže.
Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok. Po výmene
názorov sa členovia komisie k návrhu vyjadrili. Komisia väčšinou hlasov odporúčala
prijať súťažný návrh zmluvy účastníka Teodóry Komlósiovej.
- Dňa 23.4.2016 obec organizovala jarnú upratovaciu brigádu z príležitosti Dňa zeme.
Upratovali sme pri Váhu, na námestí, v detskom parku, na Malom Ostrove, chlapi
opravili oplotenie cintorína a sadili stromy – lipy, duby a javore pri futbalovom
ihrisku. Sadenice lipy zabezpečila obec, duby a javore sme dostali do daru z Kolárova
od „Gútai Szabadidőközpont és Gútai madár és természetbarát egyesület” Zsolt Riflik.
- Doplnenie verejného osvetlenia na Malom Ostrove pri dome pani Kataríny Vargovej,
Bc. Márie Néveriovej – zhotoviteľ súhlasí s doplnením na uvedených miestach.
- Na žiadosť pána poslanca Ing. Ottó Vargu z predchádzajúceho zasadnutia OZ
týkajúceho sa zmenu autobusových zastávok bolo obci doručená odpoveď zo
spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. dňa 14.4.2016 v ktorej oznamujú, že zmenu
v cestovnom poriadku vykonajú najbližšie od 1. júla 2016. Ďalej oznamujú, že
výmena resp. oprava dopravných značení autobusových zastávok v okrese Komárno t.
j. aj v obci Dedina Mládeže plánujú ešte tento rok.
- 17. mája 2016 sa uskutoční audit účtovnej závierky, pripravujeme Záverečný účet obce
na ďalšie zasadnutie OZ.
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Pani starostka žiadala poslancov o odsúhlasenie spôsobu zúčtovania spotreby studenej
vody v nájomnom byte v kultúrnom dome.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 70/2016:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
-

1. Informácie pani starostky:
- o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov na „Prenájom nebytového priestoru“ –
časti požiarnej zbrojnice so súpisným číslom 219 nachádzajúcej sa na parcele č. 268/1
v k. ú. Dedina Mládeže,
- o jarnej brigáde uskutočnenej dňa 23. apríla 2016,
- o rozšírení verejného osvetlenia,
- o oznámení spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s..
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o prenájom nebytového priestoru - časti požiarnej zbrojnice so
súpisným číslom 219 nachádzajúcej sa na parcele č. 268/1 v k. ú. Dedina Mládeže
s Teodóra Komlósiová, miesto podnikania 925 84 Vlčany, č.900, IČO: 41168852
2. Spôsob zúčtovania za spotrebu studenej vody v nájomnom byte vytvorenom
v Kultúrnom dome Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla č.6/6 spôsobom, že priemerná
ročná spotreba studenej vody pripadajúca na jednu osobu v nájomných bytoch na
adrese Nám. 4. apríla č.4 a 8 sa vynásobí počtom osôb bývajúcich v predmetnom byte.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto.
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 K programovému bodu č.7 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 28. apríla 2016

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

Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.
Tibor Fülöp, v.r.

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