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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  

Poslanci OZ:   Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška 

Ing. Ottó Varga  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Ospravedlnený:         Tibor Fülöp 

                                   Marián Plavec        

 

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka 

obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní  3 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 z kontroly Dodržiavanie systému finančného riadenia a finančnej kontroly  

     na Obecnom úrade Dedina Mládeže č.1/2016  

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie  

    júl až december 2016 

6. Správa audítora za rok 2015 

7. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2015 

8. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2015 

9. Prejednanie Individuálnej výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2015 

10. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi   

    odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dedina Mládeže 

11. Prejednanie a schválenie PHSR obce Dedina Mládeže na roky 2016-2022 

12. Organizačné 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 70/2016:  
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

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

www.obecdedinamladeze.sk dňa 8. júna 2016. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, 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:  Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó 

Varga.   

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.71/2016:  

 

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: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 - Správa HKO z kontroly Dodržiavanie systému finančného 

riadenia a finančnej kontroly na Obecnom úrade Dedina Mládeže č.1/2016 

 

Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej hlavnej kontrolórke obce. 

 

 

 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 72/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

  
1. Správu HKO z kontroly Dodržiavanie systému finančného riadenia a finančnej kontroly 

na Obecnom úrade Dedina Mládeže č.1/2016 

 
B. Schvaľuje 

 
1. Zabezpečenie finančnej kontroly starostkou obce Dedina Mládeže JUDr. Ing. Gabrielou 

Gönczölovou a účtovníčkou obce Dedina Mládeže Ing. Zorou Kočišovou. 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č. 5 - Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na obdobie júl až december 2016 

 

Pani starostka informovala, že Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

obdobie júl až december 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 

a doručený poslancom elektronicky. Následne odovzdala slovo pani JUDr. Ing. Ivete 

Némethovej hlavnej kontrolórke obce. 

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie 73/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie júl až december 2016 

podľa predloženého návrhu 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.6 -  Správa audítora za rok 2015   

 

Pani starostka informovala: „V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení „Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona – č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor  (Zákon č. 540/2007 Z. z. o 

audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti 

ustanovené osobitným zákonom. Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Po skončení rozpočtového roka vzniká obci v zmysle ustanovenia § 16 zákona  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinnosť zostaviť záverečný účet obce. 

Návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka. Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce vrátane 

výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu obcí je aj bilancia aktív 

a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých 

príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu, ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení t. j. 

pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, 

aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o 

návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 

Podľa § 20 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“) je obec povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Overenie 

audítorom musí byť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia § 20 odsek 3 zákona 

o účtovníctve). Od 1.1.2014 sa výročná správa ukladá v elektronickej podobe do registra 

účtovných závierok prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu – 

RIS SAM do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.    

Správy audítora sa ukladajú v elektronickej podobe do registra účtovných závierok taktiež 

prostredníctvom informačného systému RIS SAM. 

  

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 74/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Správu nezávislého audítora o vykonanom audite finančných výkazov účtovnej 

závierky za hospodársky rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.epi.sk/zz/2007-540
http://www.epi.sk/zz/2004-583
http://www.epi.sk/zz/2004-523
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B. Schvaľuje 

 

1. Na vykonanie auditu finančných výkazov riadnej účtovnej závierky, výročnej 

správy k riadnej účtovnej závierke a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového 

hospodárenia Obce Dedina Mládeže za rok 2016 audítorskú spoločnosť RIGHTAUDIT 

s.r.o., č.lic. UDVA 381, v zastúpení zodpovedným audítorom Ing. 

Jozef  Szekeres,  č.lic. SKAu 476, Jeruzalemská 39,  940 01 Nové Zámky, IČO: 46 999 

230, DIČ: 2023713868. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 –  Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce 

Dedina Mládeže za rok 2015 

 

Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej hlavnej kontrolórke obce. 

 

K programovému bodu bolo prijaté uznesenie č.75/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Dedina 

Mládeže za rok 2015. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.8  –  Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina 

Mládeže za rok 2015 

 

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.76/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A.  Schvaľuje 

 
1. Záverečný účet Obce Dedina Mládeže za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  

2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 6 999,18 € zisteného 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b),c) zákona č. 583/2004 Z. z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  jeho rozdelením do rezervného fondu obce. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

  

 K programovému bodu č.9 –  Prejednanie Individuálnej výročnej správy Obce Dedina 

Mládeže za rok 2015 

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.77/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou Obce Dedina Mládeže k 31.12.2015   

2. Individuálnu výročnú správu Obce Dedina Mládeže za rok 2015 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.10 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže 

č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Dedina Mládeže 

 

Pani starostka informovala, že v súvislosti s niektorými povinnosťami vyplývajúcimi z nového 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 

obec povinná zosúladiť znenie všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov so 

znením nového zákona o odpadoch k 30.06.2016.  

 

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.78/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.1/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Dedina Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 30. mája 2016.  

2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Dedina Mládeže č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote uplatnené 

žiadne pripomienky.   
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B. Schvaľuje 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.1/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dedina 

Mládeže podľa zverejneného návrhu. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.11 - Prejednanie a schválenie PHSR obce Dedina Mládeže na 

roky 2016-2022 

 

Pani starostka informovala, že strategický dokument PHSR obce Dedina Mládeže bol 

vypracovaný v roku 2007 na základe zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Aktualizácia PHSR bola realizovaná v roku 2012 podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja. V zmysle novely č.309/2014 zákona č.539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja bol vypracovaný nový dokument  PHSR obce Dedina Mládeže na roky 

2016-2022. PHSR vypracovala RRA Komárno v spolupráci s obecným úradom a obyvateľmi 

obce. Na webovej stránke obce  v septembri 2015 bol zverejnený dotazník pre občanov.  

Elektronicky bol poslancom zaslaný dokument návrhy projektových zámerov so žiadosťou 

o doplnenie. Poslankyňa Mahulienka Skalnická poslala nasledovné návrhy k PHSR: 

Vybudovanie parkoviska k cintorínu, Vybudovanie chodníka popri štátnej ceste 573 z D. 

Mládeže od ihriska k cintorínu, poprípade k Malému Ostrovu, Vybudovanie vonkajšieho pódia 

k multifunkčnému ihrisku, Vybudovanie zariadenia pre seniorov. 

Návrhy boli zapracované do PHSR.  

Bude potrebné aktualizovať niektoré veci napr. odpadové hospodárstvo, podnikateľské 

subjekty ale napriek tomu navrhujem dokument schváliť.  

 

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.79/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedina Mládeže  

na roky 2016 - 2022 

 

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.12 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach:  

- Dňa 2.6.2016 bola doručená na Obecný úrad Žiadosť o súhlas k umiestneniu stavby. 

Nevitel a.s. Dunajská Streda v zastúpení investora O2 Slovakia s.r.o. žiada o vydanie 

predbežného súhlasu k umiestneniu stavby „ZS a RR bod Dedina Mládeže. Stavba sa 

skladá z oceľového stožiara výšky 40 m, z technologického kontajnera a z elektrickej 

prípojky v rozmeroch do 10 x 10m.  

-     Ohľadne budovy bývalej ZŠ na Malom Ostrove bolo uskutočnené stretnutie s pánom   

riaditeľom Detského domova Kolárovo. Pani starostka navrhla prijať uznesenie a zaslať 

list na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   

-      Žiadosť o dotáciu na projekt Rozšírenie Ekodvora Dedina Mládeže bol podaný dňa 

31.mája 2016. 

-      Obyvatelia z Malého Ostrova a zo Zemného majú záujem o zavedenie pitnej vody. 

-      Ohľadne zriadenia materskej škôlky bola vyhlásená výzva Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obec plánuje zriadiť materskú škôlku v budove  

bývalého obecného úradu. V súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie bola 

uskutočnená konzultácia na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Komárne spolu  

s projektantkou Ing. Alžbetou Tárnokovou.   

-    Dňa 25.6.2016 bol uskutočnený Deň obce.  

 

K programovému bodu č.12 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.80/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

 

A. Udeľuje 

1. Predbežný súhlas k umiestneniu 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.  

 

B. Schvaľuje 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie „Cyklistický chodník k cintorínu 

a parkoviská okolo cintorína“ s dodávateľom VHPROJEKTY, s.r.o., Námestie 

Kossutha 3087/115, 945 01 Komárno v sume 1 200,-eur.  

  

C. Žiada 

1. Starostku obce Dedina Mládeže o podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností 

evidovaných na LV č.: 783, kat. úz.: Dedina Mládeže, ktoré sú vo vlastníctve Detského domova 

Kolárovo a to z dôvodu možnosti využitia týchto nehnuteľností za účelom poskytovania 

verejnoprospešných služieb a to najmä 

 - pomoci nezamestnaným a/alebo sociálne znevýhodneným občanom pri 

získaní a udržaní si pracovných návykov a to umožnením odpracovania povinných hodín 

v ovocných sadoch, ktoré by boli vysadené na predmetných nehnuteľnostiach vrátane 

následného spracovania tohto ovocia, 

 - organizovaním táborov pre deti kde by dochádzalo k získavaniu, rozvoju 

a tvorbe duchovných a kultúrnych hodnôt, k rozvoju telesnej kultúry a pod., 
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 - chovom zvierat, poskytovaním služieb cestovného ruchu za účelom 

tvorby a ochrany životného prostredia a podpory regionálneho rozvoja, 

 - výsadbou ovocných stromov za účelom ochrany zdravia obyvateľstva 

budovania vzťahu medzi človekom a prírodou a pod.. 

2. Starostku obce Dedina Mládeže o zabezpečenie vypracovania žiadosti o dotáciu na 

zriadenie materskej škôlky v obci Dedina Mládeže z MPaRR SR.  

3. Starostku obce Dedina Mládeže na iniciovanie a vedenie rokovaní s príslušnými 

štátnymi orgánmi za účelom odkúpenia nehnuteľností tak, ako to je uvedené v bode C/1 tohto 

uznesenia. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

  

 K programovému bodu č.13 – Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

 

 K programovému bodu č.14 – Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 17. júna 2016 

 

                                                               

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Ottó Varga, v.r.             ...........................  

  

Marcel Tuška, v.r.                ........................... 


