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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

Zástupca starostky:    Tibor Fülöp 

Poslanci OZ:   Marián Plavec  

Ing. Ottó Varga  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

Ospravedlnení:  Marcel Tuška  

   Mahuliena Skalnická  

   

23. 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. Pán poslanec Marcel Tuška a poslankyňa 

Mahuliena Skalnická sa ospravedlnili. Mahuliena Skalnická na zasadnutie neskôr došla. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zriadenie komisie a vyhodnotenie OVS Dedina Mládeže 2018/1 

5. Prejednanie a schválenie návrhu zápisu do kroniky obce Dedina Mládeže za rok 2010 

6. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.5/2017 o miestnom poplatku  

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2017    

8. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže  

    na roky 2018 - 2020  

9. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2018 

10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie  

      január až jún 2018     

11. Organizačné 

  12. Diskusia 

13. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.140/2017:  
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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 27. novembra 2017. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Plavec a Tibor Fülöp. 

 

 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec. 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.141/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.4 - Zriadenie komisie a vyhodnotenie OVS Dedina Mládeže 

2018/1  

Pani starostka informovala, že na predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina 

Mládeže dňa 27. októbra 2017 Uznesením č. 130/2017 Bod B/1 bolo schválené vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže a súťažné podmienky na odkúpenie drevnej hmoty nachádzajúceho 

sa v k. ú. Dedina Mládeže porasty č. 573, 574 a 576.  

OVS bola vyhlásená v zmysle tohto uznesenia, bola zverejnená v tlači Delta a na webovom 

sídle obce www.obecdedinamladeze.sk . 

Lehota na podávanie ponúk bola do 29. novembra 2017 do 12.00 hod..  

Do uvedeného termínu boli podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 3 ponuky, všetky osobne.  

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Pred začatím vyhodnotenia ponúk pani starostka navrhla zriadiť Komisiu na vyhodnotenie OVS 

Dedina Mládeže č.1/2018. Do komisie pani starostka navrhla pána Ing. Petra Orémusza, 

odborného lesného hospodára obce a prítomných poslancov.   

Po schválení zriadenia komisie sa pristúpilo k vyhodnoteniu OVS.  

  

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.142/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Zriaďuje 

 
1. Komisiu na vyhodnotenie OVS Dedina Mládeže č.1/2018 v zložení: Ing. Peter 

Orémusz, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec, s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž „OVS Dedina Mládeže 2018/1“ a vybrať najvhodnejší návrh. 

 

B. Berie na vedomie 

 
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže schválenej Obecným zastupiteľstvom Dedina 

Mládeže dňa 27. októbra 2017 Uznesením č.130/2017 bod B/1. 

2. Výber komisie, že najvyššiu cenovú ponuku dala spoločnosť Orémusz spol. s r. o., Nám. 

Hrdinov 27, 940 01 Nové Zámky. 

 

C. Schvaľuje 

 

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Orémusz spol. s r. o., Nám. Hrdinov 27, 

940 01 Nové Zámky, víťazom obchodnej verejnej súťaže „OVS Dedina Mládeže 

2018/1“. 

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.5 – Prejednanie a schválenie návrhu zápisu do kroniky obce 

Dedina Mládeže za rok 2010 

 

Pani starostka informovala poslancov, že predložený Návrh zápisu do kroniky obce Dedina 

Mládeže za rok 2010 pripravila bývalá kronikárka obce, pani Anna Nagyová.  

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č. 2/2011, ktorým sa vydáva 

Štatút obecného kronikára Obce Dedina Mládeže čl. 4 ods. 1 pred zápisom do kroniky návrh 

zápisov predkladá kronikár obecnému zastupiteľstvu. Pani starostka navrhla súhlasiť so 

zápisom predloženého návrhu do kroniky obce.  

 

 



Z á p i s n i c a  
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 1. decembra 2017 
  

4 

 

  

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.143/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Súhlasí  

 
1. So zapísaním  záznamu do kroniky obce Dedina Mládeže 2010 podľa predloženého 

návrhu.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( 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.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Pani starostka informovala poslancov, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa 15.11.2017.  

 

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.144/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.5/2017  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením 

na úradnej tabuli v obci dňa 15.11.2017 a zverejnením na webovom sídle obce 

www.obecdedinamladeze.sk .  

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

Dedina Mládeže č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.   

 

B. Schvaľuje 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.5/2017 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zverejneného návrhu. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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 K programovému bodu č.7 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. 

štvrťrok 2017     

 

Pani starostka informovala poslancov, že materiál k uvedenému bodu bol doručený 

elektronicky. Rozpočtové opatrenia č.1 a 2 obsahujú úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže 

k 30.09.2017. Pôvodný rozpočet bol navýšený o 15 069,-eur.  

Pani starostka žiadala poslancov o schválenie čerpania prostriedkov rezervného fondu obce 

Dedina Mládeže v roku 2017 na úhradu faktúry Ing. Alžbeta Tárnoková – KOMDOOR 

č.2017019 za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Materská škola – zmena účelu 

užívania v obci Dedina Mládeže vo výške 2 940,00 eur a na úhradu faktúry PROSURF, s.r.o. 

č.17019 za vypracovanie projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska vo výške 1 500,- 

eur. Tieto položky neboli schválené v pôvodnom rozpočte obce. 

 

K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.145/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2017 

 

B. Schvaľuje 

 
1. Rozpočtové opatrenie č. 1.2017 – Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie č. 2.2017 

– Výdavkové položky. 

2. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu obce Dedina Mládeže v roku 2017 na úhradu 

faktúry Ing. Alžbeta Tárnoková – KOMDOOR č.2017019 za vypracovanie 

projektovej dokumentácie na stavbu: Materská škola – zmena účelu užívania v obci 

Dedina Mládeže vo výške 2 940,00 eur a na úhradu faktúry PROSURF, s.r.o. č.17019 

za vypracovanie projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska vo výške 1 500,- 

eur. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

  

 K programovému bodu č.8 - Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce 

Dedina Mládeže na roky 2018 - 2020  

 

Pani starostka informovala, že materiál bol doručený elektronicky a odovzdala slovo JUDr. Ing. 

Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  
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K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.146/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 2018 

- 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.9 - Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže 

na rok 2018     

 

Pani starostka informovala poslancov o jednotlivých položkách navrhnutého rozpočtu obce 

Dedina Mládeže na rok 2018, žiadala poslancov o odsúhlasenie zrušenia dane za psa od 

1.1.2018. 

V návrhu rozpočtu sú zapracované najmä:  

V príjmovej časti: + 1500,-eur nájomné za O2 vežu, zvýšená suma nájomného za pozemky,  

dotácia na projekt Rozšírenie Ekodvora, nakoľko v roku 2017 nebola realizovaná. Vo 

výdavkovej časti sú obsiahnuté najmä: navýšenie platov o 4,8 % od 1. januára, spoluúčasť obce 

vo výške 20%  pre 4 zamestnanci cez úrad práce, + 1 administratívna zamestnankyňa od januára 

nastupuje na úrad Bc. Eleonóra Struháriková, odchodné podľa zákona, v prípade zmeny 

starostu, splátka dlhu vo výške 5067,60 eur, oprava kanalizačného vedenia okolo KD, oprava 

strechy budovy na futbalovom ihrisku, opravy ciest, faktúra za opravu kamery v roku 2017 na 

cintoríne a pri autobusovej zastávke, spoluúčasť na projekt Rozšírenie ekodvora, splátky 

úverov. 

 

K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.147/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2019 a 2020. 

 

     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.   
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2. Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2018 v členení: 

 

Bežné príjmy:                           260 408,00 € 

Kapitálové príjmy:                    157 476,00 € 

Príjmové finančné operácie:       13 356,00 € 

Celkové príjmy:                      431 240,00 € 

 

Bežné výdavky:                          246 746,00 € 

Kapitálové výdavky:                   168 941,00 € 

Výdavkové finančné operácie:     15 553,00 € 

Celkové výdavky:                     431 240,00 € 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.10 –   Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti    

  hlavnej kontrolórky obce na obdobie január až jún 2018     

 

Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej. 

 

K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 148/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie január až jún 2018  

podľa predloženého návrhu.   

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.11 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach, že 30. novembra 2017 bola 

odovzdaná žiadosť o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka. Podopatrenie 7.4. Názov projektu 

„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“. V rámci projektu boli realizované 

2 verejné obstarávania: na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru a na stavebnú časť. VO na 

stavebný dozor realizovala starostka obce. Víťazný uchádzač je Ing. Jozef Mažár – MAPRO,  
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Lesná 24, 945 01 Komárno IČO: 177 279 10. Mandátna zmluva bola podpísaná dňa 29.11.2017, 

cena plnenia je vo výške 1457,-eur. Je to oprávnený náklad projektu.  

Na stavebnú časť uskutočnila verejné obstarávanie Ing. Dagmar Melotíková, cena služby 600,-

eur. Zmluva o dielo na stavebné práce bola podpísaná dňa 27.11.2017 s víťazným uchádzačom 

Ladislav Szabo s.r.o., Nová 232, 946 03 Dedina Mládeže, celková cena za dielo vrátane DPH 

je vo výške 146 299,34 eur. Uvedené zmluvy sú súčasťou žiadosti, boli odovzdané na PPA. 

Ďalšie náklady projektu budú za prípravu žiadosti a v prípade úspešnosti náklady na činnosť 

súvisiace s implementáciou projektu.  

Z dôvodu, že obci končí zmluva s SPP o dodávke zemného plynu bolo vyhlásené Verejné 

obstarávanie „Dodávka zemného plynu do odberných miest v objektoch vo vlastníctve obce 

Dedina Mládeže“. Vykonala Ing. Melotíková. Možno očakávať úspory, nakoľko v súčasnosti 

mala obec cenu za dodávku za 1 MWh vo výške 33,30 eur, výsledok VO je cena 17,70 eur za 

MWh.   

Bola zverejnená Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov  

v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. Termín podania žiadosti je 14. december 2017. 

Pani starostka navrhovala podať žiadosť o rozšírenie obecného kamerového systému.   

Pani starostka ďalej informovala, že je vyhlásená Výzva z Nadácie Bethlen Gábor Alap, 

navrhovala podať žiadosť o dotáciu na zariadenie do kultúrneho domu, stoličky, stoly a na akciu 

deň obce 2018. 

Na deň 2. decembra 2017 je pripravovaná akcia 2. športový ples, hlavný usporiadateľ je pán 

poslanec Marcel Tuška. 

Dňa 3. decembra 2017 o 14.00 hod. sa uskutoční akcia Slávnostné zapálenie 1. adventnej 

sviečky, bude prítomný aj pán farár Marián Szlovák. 

Dňa 6. decembra 2017 na námestie prichádza Mikuláš na kamióne, je prichystaných 100 

balíčkov pre deti.  

Na deň 14. decembra 2017 od 14.00 hod. sa organizuje akcia Predvianočné posedenie 

s dôchodcami. Pozvánku dostane každí dôchodca na starobnom a v predčasnom starobnom 

dôchodku s trvalým pobytom v obci. Túto akciu sponzoruje aj miestna organizácia Most-Híd 

sumou 200,-eur. V rámci kultúrneho programu vystúpia členovia klubu dôchodcov z Kolárova. 

Každí dôchodca z obce dostane balíček v hodnote cca. 6,-eur (cukor, soľ, múka, olej salónky, 

víno, káva), časť je financovaná tiež zo sponzorstva, obedy sú objednané z PD Kolárovo.   

Pani starostka navrhla zostaviť Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie.   

 

 K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 149/2017:  

  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Uskutočnenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka zemného 

plynu do odberných miest v objektoch vo vlastníctve obce Dedina Mládeže“ a na 

predmet zákazky „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“ 

stavebné práce spoločnosťou REFAM, Group s.r.o., IČO: 50 789 040 , sídlo 

Staničná 898/6, 924 01 Galanta.  

2. Informáciu starostky o zverejnenej výzve z Nadácie Bethlen Gábor 
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3. Informáciu starostky obce o pripravovaných akciách obce 2. decembra od 19.00 

hod. 2. športová zábava, 3. decembra od 14.00 hod. slávnostné zapálenie sviečky na 

spoločnom adventnom venci, 6. decembra od 16.00 hod. Mikuláš na kamióne, 14. 

decembra od 14.00 hod. Predvianočné posedenie s dôchodcami, 16. decembra 

ZPOZ.  

 

B. Schvaľuje 

 
1. Podanie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka, podopatrenie 7.4., názov 

projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“ vo výške 

147 756,34 eur.  

2. Uzatvorenie Mandátnej zmluvy podpísanej dňa 29.11.2017, cena plnenia vo výške 

1457,-eur s Ing. Jozefom  Mažárom – MAPRO, Lesná 24, 945 01 Komárno IČO: 

177 279 10. 

3. Uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce podpísanej dňa 27.11.2017 

s víťazným uchádzačom verejného obstarávania - Ladislav Szabo s.r.o., Nová 232, 

946 03 Dedina Mládeže, IČO: 47175788 celková cena za dielo vrátane DPH je vo 

výške 146 299,34 eur.  

4. Uzatvorenie Zmluvy o dielo so spoločnosťou Windpark Komárno, s.r.o., IČO: 

45 730 041 so sídlom Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno na vypracovanie 

žiadosti a implementácie projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina 

Mládeže“ v prípade úspešnosti vo výške 5432,68 eur.  

5. Uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom na základe výsledku verejného 

obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. so spoločnosťou 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, so sídlom Mlynské nivy 

44/a, 82511 Bratislava.  

6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality na projekt „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže – Dobudovanie“.    

 

C. Zriaďuje 

 

1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2017 v zložení: 

Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická, Ing. 

Zora Kočišová, Jolana Morvaiová. 

Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Norbert Lukács, Marián 

Plavec.  

  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 ( Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 
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 K programovému bodu č.12 - Diskusia  

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Tibor Fülöp a opýtal sa, 

či obec neplánuje postaviť nové autobusové zastávky.  Pani starostka povedala, že je to v pláne, 

sledujú sa výzvy na dotácie ale najprv treba vysporiadať vlastnícke vzťahy pod pozemkami.  

  

 K programovému bodu č.13 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 4. decembra 2017                                                           

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marián Plavec, v.r.  .................................. 

 

Tibor Fülöp, v.r.  ..................................  


