Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
Prítomní:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení:
HKO:

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

JUDr. Ing. Iveta Némethová

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka
obce, Gabriela Gönczölová. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Iveta Némethová sa
ospravedlnila. Pani starostka privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných 5 poslancov
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. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2016
5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2016
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2017
7. Prejednanie Internej smernice č.1 o poskytovaní informácií v zmysle zákona
NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
8. Organizačné
9. Diskusia
10. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.113/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 26. júna 2017.
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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, 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 Tibor Fülöp a Ing. Ottó Varga.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.114/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.4 - Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2016
JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka obce nebola prítomná na zasadnutí, ale
poslala písomný materiál k predmetnému bodu, ktorý bol doručený poslancom. V závere
stanoviska pani JUDr. Némethová odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Dedina Mládeže na rok 2016 s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
K materiálu otázky ani pripomienky nemal nikto.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.115/2017:
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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2016
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.5 - Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina
Mládeže za rok 2016
Pani starostka informovala, že Návrh záverečného účtu obce Dedina Mládeže za rok 2016 bol
zverejnený na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce dňa 12.06.2017, taktiež bol
preposlaný poslancom a hlavnej kontrolórke elektronicky. K návrhu záverečného účtu otázky
ani pripomienky nemal nikto.
K bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.116/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 413,62 € zisteného
v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 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: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.6 – Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl
až december 2017
Pani starostka informovala, že materiál Plán kontrolnej činnosti bol poslancom doručený
s pozvánkou. Plán bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.5.2017.
Otázky ani pripomienky nemal nikto.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.117/2017:
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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2017 podľa predloženého
návrhu
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.7 - Prejednanie Internej smernice č.1 o poskytovaní
informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
Pani starostka informovala, že Obec Dedina Mládeže mala vypracovanú internú smernicu
o slobodnom prístupe k informáciám v decembri 2008. Od roku 2009 bol infozákon
novelizovaný ( 145/2010 Z. z., 546/2010 Z. z., 204/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 382/2011 Z. z.,
341/2012 Z. z., 340/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.) 8 krát. Z uvedeného dôvodu bolo vypracované
nové znenie internej smernice.
Pani starostka dodala, že na nasledujúce zasadnutie budú vypracované nové zásady
o sťažnostiach, tiež z dôvodu zmien v predpisoch.
K bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.118/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu starostky obce o vydaní Internej smernice č.1/2017 o poskytovaní
informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
 K programovému bodu č.8 – Organizačné
Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach.
Na internetovej stránke je zverejnená koncesná zmluva na služby dodávky elektriny, bola
podpísaná dňa 13.04.2016. Predmetom zmluvy je poskytnutie koncesie na služby Dodávky
elektriny pre objekty zo strany obce pre koncesionára, BCF s.r.o.. Dohodnuté obdobie
dodávky elektriny je od 1.7.2017 do 30.6.2019.
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí obecné
zastupiteľstvo schvaľuje „koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné
zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len „koncesná
zmluva“), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Nedostatok finančných prostriedkov na účte obce, nakoľko príjmy dostávame napríklad
splátky nájomného za pozemky 12 rovnakých splátok vo výške 1 200,- EUR sú splatné
mesačne, tzv. mimoriadna splátka vo výške 7 973,92 EUR je splatná raz ročne a to
k 1. októbru príslušného kalendárneho roka. A výdavky sa majú splácať mesačne. Pani
starostka zistila možnosť získať preklenovací úver vo výške 10 000,-eur od Prima banka
Slovensko, a.s.. Podmienky úveru sú nasledovné: Úroková sadzba na úvere je vo výške 2,00%
Doba úveru 10 rokov. Poplatok za poskytnutie 200,- EUR, splatný pri podpise zmluvy
V prípade nečerpania je poplatok 0,60% p.a. – to znamená, že ak úver nebudete čerpať celý 1
rok, tak za celý rok zaplatíte poplatok 60,- EUR, čo je mesačne 5,- EUR. Pani starostka
dodala, že dnešným dňom má obec na bežnom účte finančné prostriedky vo výške cca.
2 000,-eur a v evidencii účtovníctva neuhradené faktúry z mesiaca máj a jún.
Pani starostka navrhovala schváliť prijatie úveru vo výške 10 000,-eur z dôvodu financovania
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami.
Pani starostka informovala o elektronickej komunikácii od 1. júla 2017, že od 1. júla 2017
nastáva u právnických osôb zapísaných v obchodnom registri povinná aktivácia ich
elektronických schránok na doručovanie. V praxi to znamená, že obce a mestá musia
podnikateľom doručovať elektronické úradné dokumenty do ich elektronických schránok na
ÚPVS (www.slovensko.sk). Podľa údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby
sa to môže týkať približne štvrť milióna štatutárov a preto je predpoklad, že elektronická
komunikácia podnikateľov voči obciam a mestám vzrastie.
Pre obce a mestá to v rámci všeobecnej povinnosti uplatňovať zákon o eGovernmente
znamená: vedieť prijať elektronické podanie od podnikateľov, vedieť doručovať elektronické
rozhodnutie podnikateľom do ich elektronických schránok.
Všetky obce využívajúce Informačný systém DCOM si túto povinnosť vedia splniť
a zabezpečiť v rámci IS DCOM. Obec Dedina Mládeže využíva systém DCOM.
Pani starostka ďalej informovala, že dnešným dňom t.j. 30. júna 2017 bol obci doručený list –
Pokus o mimosúdne vyriešenie : Výzva na uznanie prednostného práva na uzatvorenie
nájomnej zmluvy od právnej zástupkyne spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s.. Pani
starostka dodala, že nakoľko písomnosť bola doručená dňa 30. júna 2017 kontaktuje právnika
obce.
Pani starostka informovala o vyhlásení voľby do orgánov samosprávnych krajov a určení
termínu ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Návrh VZN Obce Dedina Mládeže
č.1/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.6.2017.
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z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. júna 2017
Pani starostka žiadala o schválenie podania žiadosti na multifunkčné ihrisko, ďalej
informovala o vyhlásenej výzve Ministerstva životného prostredia SR na prekladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s termínom podávania žiadostí do
31.7.2017, o dokumente Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017,
o uskutočnení akcie Deň obce dňa 24.6.2017, o prihlásení obecného futbalového klubu do
okresnej súťaže, o pláne vysporiadať vlastnícke vzťahy parciel na futbalovom ihrisku,
o zmene zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017, o doplnení žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt Ulica Mičurínova, že dobrovoľnícka činnosť končí dňom 30.06.2017. Od 1.7.2017 do
31.7.2017 budú 3 uchádzači o zamestnanie zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a je nutné
zistiť možností na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie cez projekt z úradu práce.
K bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.119/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o pripravenosti Obce Dedina Mládeže na plnenie
povinnosti uplatňovať zákon o eGovernmente od 1. júla 2017.
2. Doručenie podania – Pokus o mimosúdne vyriešenie: Výzva na uznanie
prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy od splnomocneného zástupcu
spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže a.s..
3. Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov a určenie termínu ich konania
na sobotu 4. novembra 2017.
4. Informáciu starostky obce o vyhlásenej výzve Ministerstva životného prostredia SR
na prekladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
s termínom podávania žiadostí do 31.7.2017.
B. Schvaľuje
1. Koncesnú zmluvu na služby dodávky elektriny uzatvorenú s koncesionárom BCF
s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36597007 dňa
13.04.2016 s účinnosťou zmluvy od 1.7.2017.
2. Prijatie úveru vo výške 10 000,-eur podľa Indikatívnej ponuky zo dňa 9. júna 2017
od Prima banky Slovensko, a.s., druh úveru Municipálny úver – Univerzál (MÚU)
na financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce.
3. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok
2017 názov projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže“
výška požadovanej dotácie 40 000,-eur.
4. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže na rok 2017
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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 K programovému bodu č.9 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Poslankyňa Skalnická sa opýtala, že či nie je potrebné
označiť obec, že je monitorovaný kamerovým systémom.
Pani starostka informovala, že k označeniu začiatok a koniec obce nie je dovolené vyložiť
takúto tabuľu, verejné priestranstvá máme označené napr. cintorín, zberný dvor, na budove
9 b.j.. Ďalej dodala, že sa aktualizuje bezpečnostný projekt obce, tam bude tiež ustanovené
zákonné označenie monitorovania verejného priestoru.
Poslankyňa Skalnická sa pýtala, či nie je možné na Malom Ostrove pri Mŕtvom ramene
zasadiť stromy a spomenula problém vychádzania na hlavnú cestu z Malého Ostrova, kde
sa otáča autobus. Bolo by nutné orezať stromy, aby bol výhľad na hlavnú cestu bezpečnejší.
Ing. Varga sa informoval, či nie je možné riešiť vyčistenie plochy pri ceste na Malom
Ostrove pri Máriácske, je to veľmi zarastené.
V rámci diskusie sa riešili aj otázky ohľadne riešenia biologického rozložiteľných odpadov.
 K programovému bodu č.10 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 2. júla 2017

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

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

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

7

