Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
Prítomní:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Poslanci OZ:

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
Tibor Fülöp
Marián Plavec
Mahuliena Skalnická
Ing. Ottó Varga
HKO:
JUDr. Ing. Iveta Némethová
Pán poslanec Marcel Tuška sa ospravedlnil.
22. 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. Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce – Ing. Peter Orémusz
5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly evidencie, správy a hospodárenia s nájomnými
bytmi vo vlastníctve obce a informácia starostky obce o kontrole z Okresného úradu Nitra
na 4 bytové jednotky
6. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska
7. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití fondu
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže
8. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach
prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže
9. Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno
10. Schválenie obecného kronikára
11. Schválenie zoznamu členov kontrolnej skupiny obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi
12. Informácie o projektoch
13. Organizačné
14. Diskusia
15. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.128/2017:
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z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 23. októbra 2017.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Tibor Fülöp.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián
Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.129/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.4 - Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce –
Ing. Peter Orémusz
Pozvaným hosťom bol pán Ing. Peter Orémusz, odborný lesný hospodár obce Dedina Mládeže.
Pani starostka informovala, že dňa 19. októbra 2017 o 10.00 hod. na Obecnom úrade – neskôr
aj v teréne bol vykonaný štátny dozor v obvode Lesného celku Komárno u obhospodarovateľa
lesa – Obce Dedina Mládeže. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov
súvisiace pri ťažbe dreva, obnove lesov a to za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2016. Na
kontrole bol prítomný aj pán Ing. Peter Orémusz odborný lesný hospodár obce.
2

Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
Štátny dozor – kontrolu vykonali vedúca pozemkového a lesného odboru Mgr. Ing. Klaudia
Bertoková a Ing. Piliši. Pani starostka konštatovala, že kontrola bola veľmi osožná aj pre ňu,
môžeme byť istí, že naše lesy sú v dobrých rukách, myslím tu na prácu pána Ing. Orémusza.
Všetky doklady boli v poriadku a vonku v teréne Ing. Piliši dlhoročný skúsený odborník sa
vyjadril k stave nášho lesa, že je to krásny les. Práce vykonané v lese sú potrebné a pani
starostka žiadala o jeho vyjadrenie k zámeru obce, vykonať výrub cca. 70 ks stromov v lese.
Ing. Piliši sa vyjadril, že je to potrebné aj z hľadiska omladenia lesného porastu a aj
z ekonomického hľadiska. Predmetné stromy vysychajú, ich záchrana nie je možná.
Pani starostka navrhovala na práce v lese a výrub cca. 70 ks stromov vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž. Potom odovzdala slovo Ing. Petrovi Orémuszovi.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.130/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o vykonanom štátnom dozore - kontrole zameranej na
dodržiavanie právnych predpisov súvisiace pri ťažbe dreva, obnove lesov za obdobie
od 01.01.2014 do 31.12.2016 u obhospodarovateľa lesa – Obce Dedina Mládeže.
2. Informáciu Ing. Petra Orémusza, odborného lesného hospodára obce
B. Schvaľuje
1. Prebytočnosť hnuteľného majetku – drevnej hmoty nachádzajúceho sa v k. ú. Dedina
Mládeže porasty č.573, 574, 576 a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže.
2. Na základe § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:
3. Predmet zákazky:
Výrub 70 ks stromov v poraste č. 573 dreviny orech čierny a jaseň štíhly s odkúpením
drevnej hmoty – guľatiny, výrub a odkúpenie guľatiny 2 ks duba letného v poraste
576 a zároveň výrub a spracovanie nebezpečne rastúcich stromov popri spevnenej
ceste, patriacich do porastov 573 a 574. Všetky uvedené stromy sú vyznačené a
nachádzajú sa v lokalite Malý Ostrov.
Drevná hmota kvality vlákniny a paliva bude pripravená do „metrovice“
Komplexné spracovanie: ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty.
4. Opis predmetu zákazky:
Prevzatie pracoviska pred začatím prác
- Výrub, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty – guľatiny
- Drevná hmota kvality vláknina a palivo vyrobená do 1 m dĺžok ponúknutá na odpredaj
obyvateľom obce Dedina Mládeže a Malý Ostrov v cene 30 EUR/prm
- Úprava plochy po ťažbe (vzniknuté ryhy, koľaje po mechanizmoch)
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- Na výrub je podmienkou využiť technológiu s vývoznou súpravou, nakoľko sa jedná
o kalamitný výrub stojacich stromov v existujúcom poraste.
- orientačný objem dreva: cca 50 m3 guľatiny dreviny orech čierny a 10 m3 guľatiny
ostatných druhov drevín a cca 30 m3 vlákniny/paliva
- 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 Ing. Petrom Orémuszom,
mobil: 0905 701 640.
- odovzdanie pracoviska po ukončení prác
5. Lehota plnenia: do 31.03.2018
termín začatia: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
6. Miesto plnenia:
Malý Ostrov, k.ú. Dedina Mládeže, porasty 573, 574, 576
7. 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 za
1/
1 m3 sortiment guľatina orech čierny
2/
1 m3 sortiment guľatina jaseň a dub
3/
1 m3 sortiment palivo/vláknina všetky dreviny
8.
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.
9.
Deklarácia obchodného vzťahu:
Kúpna zmluva.
10.
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.
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11.

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 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: „OVS Dedina Mládeže 2018/1 “
do 24.11.2017 do 12.00 hod..

12. Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční:
dňa 01.12.2017 o 17.00 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.
13. Podmienky financovania:
Úspešný uchádzač je povinný v deň podpisu zmluvy poukázať finančné prostriedky
v predpokladanom objeme na účet obce, v zmysle zmluvy.
14. 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.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.5 – Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly evidencie,
správy a hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce a informácia starostky
obce o kontrole z Okresného úradu Nitra na 4 bytové jednotky
Pani starostka informovala, že Správa hlavnej kontrolórky obce bola doručená poslancom
elektronicky a dodala informácie o vykonanej kontrole z Okresného úradu Nitra, Odbor
výstavby a bytovej politiky. V nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov bola
zamestnancami odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Nitra dňa 17. 08. 2017
v kontrolovanom subjekte Obec Dedina Mládeže začatá kontrola zameraná na dodržiavanie
vybraných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy č. 0147-PRB-2012 zo dňa 25. 07.
2012 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov pre stavbu BD 4 b.j. prestavba.
Žiadali obec o súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly a o predloženie nasledovných
dokladov, písomností, resp. informácií týkajúcich sa predmetnej kontroly:
- všeobecné záväzné nariadenie obce o prenájme bytov a výpis z uznesenia obecného
zastupiteľstva o jeho schválení, informácie o postupe pri prideľovaní nájomných bytov
(výber nájomcov, schválené poradovníky), aktuálne nájomné zmluvy, výpočet výšky
nájomného a doklad o jeho schválení, evidenčný list stavby a evidenčné listy jednotlivých
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bytov, projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, kolaudačné rozhodnutie
týkajúce sa stavby, zmluvu o poskytnutí podpory z prostriedkov ŠFRB, záložné zmluvy s MD
V a RR SR, ŠFRB, výpisy bankových účtov a účtovné doklady preukazujúce účtovné vedenie
nájmu, finančnej zábezpeky a fondu opráv a údržby.
Bola vykonaná aj fyzická kontrola v nájomných bytoch 4 b. j. členmi kontrolnej skupiny.
Pani starostka oznámila, že jediná vec na čo upozornili je, že zmluvy sa nepredlžujú dodatkami,
ale vždy treba uzatvoriť nové zmluvy.
Pani starostka odovzdala slovo pani JUDr. Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.131/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

2.

Správu hlavnej kontrolórky obce JUDr. Ing. Ivety Némethovej o kontrole evidencie,
správy a hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce a zhodnotenie
využívania nájomných bytov v praxi.
Informáciu starostky obce JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej o kontrole z Okresného
úradu Nitra na 4 bytové jednotky

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.6 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže
č.2/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Pani starostka informovala, že v mesiaci september začali práce súvisiace s dokumentáciou
cintorína. O každom hrobe bola vyhotovená fotografia. Jednotlivé hrobové miesta sa označili
číslami, aj miesta v urnovej stene a treba vyhotoviť na každé hrobové miesto nájomnú zmluvu.
VZN o prevádzkovom poriadku bolo nutné prepracovať z dôvodu, že v aktuálnom predpise
obce je uvedený ešte starý zákon o pohrebníctve. V spolupráci s advokátskou kanceláriou
JUDr. Katonu bola vyhotovená aj maďarská verzia tohto VZN.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.132/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.2/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebiska jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa
03.10.2017 a zverejnením na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk.
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2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska neboli v zákonnej
lehote uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska podľa zverejneného návrhu.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.7 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže
č.3/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve Obce Dedina Mládeže
Pani starostka informovala, že sumy, ktoré sú uvedené v návrhu VZN, boli schválené obecným
zastupiteľstvom pri schvaľovaní výšky nájmu v jednotlivých bytoch. Mať takéto VZN nie je zo
zákona povinná, ale pre kontrolu a sledovanie pohybov bude takéto VZN užitočné.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.133/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže
č.3/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve Obce Dedina Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa
03.10.2017 a zverejnením na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote
uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina
Mládeže podľa zverejneného návrhu.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.8 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže
č.4/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce
Dedina Mládeže
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.134/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.4/2017
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina
Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 03.10.2017 a zverejnením na
webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo
vlastníctve Obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne
pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach
prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže podľa
zverejneného návrhu.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.9 - Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno
Pani starostka informovala, že žiadosťou o vykonanie voľby prísediacich sa obrátil na Obec
Dedina Mládeže predseda okresného súdu Komárno. V súčasnom volebnom období
vykonávajú túto funkcia pán Ján Szénási a Gabriela Gönczölová.
Pán Szénásiho aj pani starostka sa vyjadrili, že by radi pokračovali v práci na súde.
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K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.135/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Volí
1. Jána Szénásiho, bytom Fučíkova 108/18, 946 03 Dedina Mládeže
2. JUDr. Ing. Gabrielu Gönczölovú, bytom Jilemnického 72/2, 946 03 Dedina Mládeže
za prísediacich Okresného súdu Komárno na obdobie 2018-2021.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.10 – Schválenie obecného kronikára
Pani starostka informovala, že v súčasnosti vykonáva funkciu obecnej kronikárky pani Anna
Nagyová. Nakoľko sa z obce odsťahovala, dohodli sa, že funkciu kronikárky už ďalej
vykonávať nebude. Poslala elektronicky návrh na zápis do kroniky za rok 2010. Pani starostka
žiadala poslancov, aby prečítali a prípadne doplnili materiál. Na budúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva treba schváliť materiál, aby sa mohol zapísať do kroniky.
Pani starostka navrhla za novú kronikárku obce pani Evu Tuškovú a navrhla finančnú odmenu
200,- eur za spracovanie a zápis do kroniky za 1 kalendárny rok.
K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 136/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Odvoláva
1. Z funkcie kronikára pani Annu Nagyovú
B. Schvaľuje
1. Do funkcie obecného kronikára pani Evu Tuškovú, bytom Fučíkova č.8, Dedina
Mládeže a určuje jej finančnú odmenu 200,- eur za spracovanie a zápis do kroniky za 1
kalendárny rok.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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 K programovému bodu č.11 - Schválenie zoznamu členov kontrolnej skupiny obce
podľa zákona o ochrane pred požiarmi
Pani starostka informovala prítomných o povinnostiach obce na úseku požiarnej ochrany podľa
§ 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 137/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu starostky obce o povinnostiach obce na úseku ochrany pred požiarmi.

B. Schvaľuje
1. V zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov zoznam členov kontrolnej skupiny Obce Dedina
Mládeže: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová.
2. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov veliteľa zásahu pána Tibora Fülöpa.
C. Žiada starostku obce
1. aby zabezpečila školenie kontrolnej skupiny obce podľa § 24 ods. 2 zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.12 - Informácie o projektoch
Pani starostka informovala prítomných nasledovne:
- Čaká sa na vyhodnotenie projektu „Dedina Mládeže – rekonštrukcia miestnej
komunikácie“. Dňa 3.10.2017 bola doručená na obecný úrad výzva z PPA na objasnenie
pochybností vo verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy s PPA. Odpoveď bola
zaslaná do 6 pracovných dní.
- To isté sa deje aj druhým podaním „Zlepšenie vzhľadu a okolia Kultúrneho domu –
Dedina Mládeže“ . Tak isto sme dostali výzvu na objasnenie pochybností vo verejnom
obstarávaní pre podpisom zmluvy s PPA. Odpoveď bola tak isto zaslaná v požadovanej
dobe.
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-

-

Dňa 25. októbra bolo doručené na obecný úrad zo SAŽP Oznámenie o udelení
dodatočnej lehoty na začatie realizácie hlavných aktivít projektu „Rozšírenie Ekodvora
v obci Dedina Mládeže“. Verejné obstarávanie ešte nie je schválené.
Projekt multifunkčné ihrisko – Úrad Vlády SR dňa 25.08.2017 zrušilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2017 z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré
relevantne splnili všetky hodnotiace kritériá na poskytnutie dotácie a v záujme
zachovania zásady rovnakého zaobchádzania – citovala som list Úradu vlády.
Podotýkam, že sme vyplatili na vyhotovenie projektovej dokumentácie 1500,- eur.
Na Nitriansky samosprávny kraj podala obec 3 žiadosti o dotáciu: na podporu
cestovného ruchu, názov projektu: „Informačná brožúra obce Dedina Mládeže“,
prostriedky žiadané 1800,- eur, spoluúčasť 200,- eur, celková suma žiadosti 2000,- eur.
Na podporu športu, názov projektu „IV. Ročník Futbalového turnaja o pohár starostky
obce Dedina Mládeže“, prostriedky žiadané 1700,- eur, spoluúčasť 100,- eur, celková
suma žiadosti 1800,- eur.
Na podporu kultúry, názov projektu „Vám patrí naša úcta“ Deň dôchodcov, “,
prostriedky žiadané 1700,- eur, spoluúčasť 100,- eur, celková suma žiadosti 1800,- eur.
Dotácia na šport z Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017 bola vyúčtovaná
a preplatená v celej výške 830,-eur.
V rámci Združenia Dolného Žitného ostrova má obec podanú žiadosť na domáce
kompostéry.
Tiež v rámci Združenia Dolného Žitného ostrova má obec úspešný projekt, ktorý sa
realizuje v budúcom roku, projekt obsahuje sadenie 200 ks stromov, 2 ks dažďovej
záhrady, 2 ks hmyzieho hotela, nákup 3 ks fotopasce a nákup traktorovej kosačky.
Na Úrad práce bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti. Komisia rozhodovala minulý týždeň a dňa 23.10.2017 a žiadosť obce
bola schválená. Od 1.1.2018 do 30.09.2018 obec zamestná 4 osoby uchádzačov
o zamestnanie na celý pracovný úväzok. (Jozef Erdei, Viliam Nagy, Ľudmila
Martinčeková, Júlia Sameková) Mesačná výška príspevku štátu je 80 % z celkovej ceny
práce.
Projekt Sanácia nezákonne uloženého odpadu – vyčistenie plochy na bývalom smetisku
– treba ukončiť do 30.11.2017.
Do konca novembra 2017 sa podáva žiadosť o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka.
Podopatrenie 7.4 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Je to
výzva pre obce do 1000 obyvateľov, ktorá bola už raz zrušená. Ide o 100 %-nú dotáciu.
Máme pripravenú projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci
Dedina Mládeže“.
Pripravuje sa výzva na kompostárne.

K programovému bodu č.12 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.138/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o projektoch obce:
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„Dedina Mládeže – rekonštrukcia miestnej komunikácie“,
„Zlepšenie vzhľadu a okolia Kultúrneho domu – Dedina Mládeže“,
„Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže,
multifunkčné ihrisko,
„Informačná brožúra obce Dedina Mládeže,
„IV. Ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina Mládeže“,
„Vám patrí naša úcta“ Deň dôchodcov,
domáce kompostéry,
Úspešný projekt Združenia Dolného Žitného ostrova,
Projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
Sanácia nezákonne uloženého odpadu,
žiadosť o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka. Podopatrenie 7.4 „Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“,
výzva na kompostárne.
B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
cestovného ruchu, názov projektu: „Informačná brožúra obce Dedina Mládeže“,
prostriedky žiadané 1800,- eur, spoluúčasť 200,- eur, celková suma žiadosti 2000,eur.
2. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu,
názov projektu „IV. Ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina
Mládeže“, prostriedky žiadané 1700,- eur, spoluúčasť 100,- eur, celková suma
žiadosti 1800,- eur.
3. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry,
názov projektu „Vám patrí naša úcta“ Deň dôchodcov, “, prostriedky žiadané 1700,eur, spoluúčasť 100,- eur, celková suma žiadosti 1800,- eur.
4. Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od
1.1.2018 do 30.09.2018.
5. Podanie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka, podopatrenie 7.4
na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.13 – Organizačné
Pani starostka privítala hostí, konateľov spoločnosti Bianco Trans s.r.o. z Kolárova pána Petra
Nagya a pani Mgr. Andreu Pelikánovú. Dňa 25. októbra 2017 prišli osobne na obecný úrad so
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žiadosťou o poskytnutie pozemku za účelom vybudovania parkoviska pre kamiónovú dopravu.
Pani starostka ich pozvala, aby prišli osobne a predstavili svoj zámer.
Pani starostka informovala o doručených žiadostiach:
- Žiadosť Bc. Viery Ecetiovej o prenajatie priestorov v bývalom obecnom úrade na
podnikateľské účely.
- Žiadosť spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. aby užívané plochy zostali
v ucelených blokoch. O tejto problematike sa konali jednania dňa 12. októbra 2017
v kancelárii pána predsedu Ing. Turoňa. Následne dňa 16. októbra 2017 na obecnom
úrade, kde boli prítomní Ing. Turoň, Ing. Takács, JUDr. Ivan Katona a starostka obce.
- Na obecný úrad Dedina Mládeže bola podaná žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné
konanie a realizáciu stavby „Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“ . Záväzné
stanovisko vyhotoví stavebný úrad.
- Dňa 18.9.2017 bola vykonaná kontrola bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení.
Zhodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení: Úroveň
bezpečnosti ihriska je dostatočná, okrem zistených nedostatkov.
- Dňa 15. augusta 2017 sa uskutočnila pracovníkmi spoločnosti IKARCOM s.r.o.
obhliadka obecného kamerového systému a preskúšanie jeho funkčnosti a zistili sa
poškodenia na 2 miestach. Predpokladaná cena opravy /práca a materiál/ je cca. 2000,€ bez DPH / 2400,- s DPH
Poškodenie kamery bolo nahlásené do poisťovne. Dňa 24.8.2017 poslali likvidátora, bol
spísaný zápis z obhliadky škodovej udalosti. Po zaplatení faktúry za opravu treba predložiť
požadované dokumenty poisťovni, preplatia obci cca. 200,- eur z celkovej škody.
- Pripravuje sa návrh rozpočtu na budúci rok. Rozpočtu sa týka splátkový kalendár so
spoločnosťou HI-TECH Elektro. O tomto dlhu obce sa rokovalo už pri schvaľovaní
záverečného účtu za rok 2016. K 31.12.2016 je dlžná suma voči spoločnosti HI-TECH
ELEKTRO s. r. o. vo výške 20 270,49 €. Tento dlh vznikol tak, že v roku 2015 obec získala
bezúročnú pôžičku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina
Mládeže“, nakoľko Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o poskytnutí NFP bolo
oznámené obci dňa 10. decembra 2015. Zmluvu o poskytnutí NFP podpísal pán minister dňa
28.12.2015. Vzhľadom na vianočné sviatky vybaviť úver z banky na financovanie projektu
bolo z časového hľadiska nemožné.
Aby obec mohla realizovať projekt, nakoľko oprávnené náklady projektu vo výške 244 634,45
€ bolo treba uhradiť do 31.12.2015, Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže rozhodlo s víťazom
verejného obstarávania na realizáciu projektu, so spoločnosťou HI-TECH ELEKTRO s. r. o.,
uzatvoriť zmluvu o spolupráci, ktorého predmetom je poskytnutie bezúročnej finančnej
podpory vo výške 244 634,45 €. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je výška dotácie pre obec
Dedina Mládeže vo výške 232 402,73 €.
Dňa 01.08.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 843/2015-2050-1200, v zmysle ktorého bola výška dotácie pre obec znížená na
sumu 212 132,24 € t. j. o 20 270,49 €.
Po ústnej dohode s konateľom spoločnosti pánom Czinegem sa bolo dohodnuté, že dlh začne
obec splácať od januára 2018 podľa predloženej dohody. Pani starostka žiadala poslancov
o schválenie tejto dohody.
Pani starostka informovala ešte, že:
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Dňa 28.10.2017 so začiatkom o 15.00 hod. bude v kultúrnom dome akcia „Oslava
jesene – Festival tekvíc“, akcia je podporovaná Nitrianskym samosprávnym krajom.
Na deň 2. decembra 2017 sa organizuje 2. športový ples – hlavný usporiadateľ Marcel
Tuška,
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017.

K programovému bodu č.13 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.139/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť Bc. Viery Ecetiovej o prenajatie priestorov v bývalom obecnom úrade na
podnikateľské účely.
2. Žiadosť spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. aby užívané plochy zostali
v ucelených blokoch.
3. Žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby „Dedina Mládeže –
rekonštrukcia kanalizácie“, rieši stavebný úrad.
4. Kontrolu bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení dňa 18.09.2017.
5. Poškodenie kamery na cintoríne a objednanie opravy.
6. Ústnu žiadosť konateľov spoločnosti Bianco Trans s.r.o. Kolárovo o prenájom resp.
predaj pozemku.
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie dohody o splátkach dlhu vo výške 20 270,49 eur so spoločnosťou HI TECH ELEKTRO s.r.o., IČO: 36 262 153, sídlo: Ádorská 5400, 929 01 Dunajská
Streda na 48 mesiacov počnúc dňom 1.1.2018.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.14 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil Ing. Ottó Varga. Opýtal sa, či by nebolo
možné v rámci navrhovaných prác v lese riešiť aj stromy rastúce pri ceste na Malom Ostrove
pri Máriácske.
Pani starostka povedala, že Lesy tu robili výrub topoľov v tomto roku. S pánom lesníkom boli
na mieste a pýtala sa práve na tento problém, ale nakoľko tento pozemok Lesom už nepatrí, pri
ceste rastúce dreviny musíme riešiť obec.
Pán poslanec Fülöp sa opýtal, či by nebolo možné topoľový úsek pri cintoríne zameniť s Lesmi
a vytvoriť tam parkovisko.
Ing. Orémusz povedal, že s Lesmi zámena nie je možná a nakoľko je to lesný pozemok,
vytvoriť tam parkovisko tiež nie je možné.
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 K programovému bodu č.15 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 30. októbra 2017

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

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

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

Tibor Fülöp, v.r.

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