Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 23. februára 2018
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

HKO:
Ospravedlnení:

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

24. 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 Tibor Fülöp a poslankyňa
Mahuliena Skalnická sa ospravedlnili. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili
občania obce s novinármi za účelom odovzdania Petície proti výrubu starej hory na Malom
Ostrove. 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
5. Prejednanie žiadostí doručených na obecný úrad
6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2017
7. Informácia o projektoch obce
8. Prejednanie a schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2018
9. Prejednanie Internej smernice upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
10. Schválenie zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt
11. Organizačné
12. Diskusia
13. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.150/2018:
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Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 23. februára 2018
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 19. februára 2018.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Plavec a Marcel Tuška.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.151/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce
Pani starostka privítala pána Ing. Petra Orémusza odborného lesného hospodára obce Dedina
Mládeže. Pred tým, než odovzdala slovo Ing. Orémuszovi, opakovane informovala
prítomných o vykonanom štátnom dozore v roku 2017, ktorého predmetom bolo dodržiavanie
právnych predpisov pri ťažbe dreva a obnove lesov za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016.
Kontrola bola vykonaná dňa 19.10.2017.
Celkové zhodnotenie štátneho dozoru bolo nasledovné:
„Štátnym dozorom nebolo zistené porušenie zákona o lesoch. V LHE neboli zistené závažné
nedostatky, prekontrolované vykonané lesohospodárske opatrenia boli realizované v súlade
s PSL.
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Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 23. februára 2018
Výchova lesa je vykonávaná s diferencovanou intenzitou výchovného zásahu s ohľadom na
ďalšie rastové požiadavky jednotlivých drevín. V posudzovanom poraste výchovné zásahy
smerovali k zabezpečeniu cieľa výchovy.
Celkovo možno hodnotiť vykonané činnosti obhospodarovateľa lesa v kontrolovaných JPRL
a v kontrolovanom období, že boli vykonané podľa platných právnych predpisov na úseku
lesného hospodárstva, čím sa zabezpečilo plnenie funkcií lesa.“
Pani starostka informovala prítomných, že počas kontroly bola vykonaná aj miestna ohliadka
v lese na Malom Ostrove. Ďalej dodala: „Ja som sa informovala aj ohľadne nášho plánu –
výrubu cca. 70 ks drevín. V roku 2017 bola zriadená komisia pri Obecnom zastupiteľstve
Dedina Mládeže pre životné prostredie, ktorého predsedom je pán Marcel Tuška. Nakoľko téma
výrubu stromov v lese na Malom Ostrove je citlivá téma, občania z Malého Ostrova boli
oslovení a oboznámení s plánovaným výrubom, ktorého nutnosť vysvetlí pán Ing. Orémusz.
Ďalej by som chcela podotknúť, že hospodárenie na lesných pozemkoch upravujú platné právne
predpisy, ďalej LHP, čo je vypracovaný na obdobie 10 rokov. Takže zásahy, výruby, ťažby
a ostatné úkony upravuje zákon, teda v lesoch sa hospodári podľa LHP a nie ako sa lesníkom
alebo obci zachce. Boli sme obviňovaní zo strany občanov z Malého Ostrova, že ničíme les.
Práve opak je našim cieľom, chrániť a zveľaďovať les.“
Obec Dedina Mládeže sa zúčastní v projekte, ktorý bude realizovaný v roku 2018, dotácia je už
schválená, obsahuje aj vysadenie 200 ks stromov.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo pridelené slovo pánovi Ing. Ladislavovi Bazsóovi.
Pán Ing. Bazsó odovzdal petíciu proti výrubu starej hory na Malom Ostrove, proti výrubu
stromov sa vyjadrili aj ďalší občania z Malého Ostrova René Szabó, Tivadar Turčan, František
Kürti.
Na otázky prítomných občanov podal odpoveď pán Ing. Peter Orémusz, odborný lesný
hospodár obce.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.152/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce a Ing. Petra Orémusza OLH obce Dedina Mládeže
o hospodárení na lesných pozemkoch obce.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 – Prejednanie žiadostí doručených na obecný úrad
Pani starostka informovala poslancov, že na obecný úrad boli podané nasledovné žiadosti:
Dňa 16.11.2017 podal na Obecný úrad žiadosť o prenájom priestoru pán Ľudovít Kondé, bytom
Fučíkova 20, Dedina Mládeže.
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z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 23. februára 2018
Dňa 22.01.2018 podal na obecný úrad žiadosť pán Ján Németh, bytom Kolárovo, Švermova 10.
Ako sú v žiadostiach spomenuté, v týchto priestoroch je v súčasnosti predajňa zmiešaného
tovaru Agroreal Dedina Mládeže, a.s.. Terajšia výška nájomného je vo výške 29 600,-Sk t.j.
982,53 eur na rok (to vychádza 81,87 eur na mesiac). Okrem toho má predajňa vlastný
elektromer. Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzatvorená dňa 01.10.2000
a dodatkom č.1 zo dňa 03.01.2005 bola ustanovená výška platného nájomného. Predmetom
zmluvy je nájom nebytových priestorov predajné priestory s podlahovou plochou 41,25 m2
a skladovacie priestory s podlahovou plochou 20,90 m2 spolu 62,15 m2.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný aj pán Ján Németh a vyjadril sa k podanej
žiadosti.
Dňa 19.01.2018 e-mailom poslal pán Rimarčík Peter žiadosť o predbežný súhlas obce na
výstavbu domu, oplotenie pozemku s tým, že celý areál by mal slúžiť na agroturistiku. Pán
Rimarčík preštudoval územný plán obce, v ktorom je uvedené, že v danej polohe to územný
plán neumožňuje, nakoľko v komplexnom výkrese je objekt navrhnutý na asanáciu a
rekultiváciu plôch. Z uvedeného dôvodu požiadal obec o písomný predbežný súhlas.
Pani starostka informovala, že sa jedná o pozemky vo vlastníctve pani Lucie Celecovej.
Ohľadne tejto žiadosti oslovila pána docenta Jaroslava Copláka, ktorý vypracoval územný
plán obce. Pán docent odpovedal, že v danej polohe výstavbu územný plán neumožňuje.
To znamená, že sú dve možnosti: Podľa v súčasnosti platného územného plánu obce žiadosť
zamietnuť alebo je možné spraviť zmenu územného plánu, s tým, že žiadateľ uhradí aj
náklady súvisiace s obstaraním a so spracovaním zmeny územného plánu.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.153/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.
2.
3.

Žiadosť o prenájom priestoru pána Ľudovíta Kondé, bytom Fučíkova 20, Dedina
Mládeže.
Žiadosť o prenájom priestoru pána Jána Németha, bytom Kolárovo, Švermova 10.
Žiadosť pána Petra Rimarčíka, týkajúcu sa nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Malom
Ostrove a pozvať pána Rimarčíka na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dedina Mládeže.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 23. februára 2018
 K programovému bodu č.6 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4.
štvrťrok 2017
Pani starostka informovala poslancov, že materiál k uvedenému bodu bol doručený
elektronicky.
Rozpočtové opatrenia č.3 a 4 obsahujú úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže k 31.12.2017.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.154/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2017
B. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 3.2017 – Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie č. 4.2017
– Výdavkové položky.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Informácia o projektoch obce
Pani starostka informovala prítomných nasledovne. K projektu „Rozšírenie Ekodvora v obci
Dedina Mládeže“ – bolo zrušené verejné obstarávanie na realizáciu projektu, zároveň je
vyhlásené nové verejné obstarávanie. Projekt by sa mal realizovať v roku 2018.
Dôvod zrušenia verejného obstarávania bol nasledovný. V návrhu dodatku č. 3
k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá bola obci doručená v januári 2018 sú presne definované
špecifikácie finančných korekcií za jednotlivé porušenia postupov verejného obstarávania, na
základe ktorých obci hrozí finančná korekcia. Uvedené sankcie / pokuty môžu jednotlivé
kontrolné orgány udeliť obci aj počas realizácie projektu pri kontrolách na mieste, ako aj
v ďalšom 5-ročnom monitorovacom období projektu. Spoločnosť S.A.P. Slovakia s.r.o.,
s ktorou obec podpísala kúpnu zmluvu v čase podpisu zmluvy nebola registrovaná (dňa
29.12.2017) v Registri partnerov verejného sektora, registráciu uskutočnili až po podpise
Kúpnej zmluvy dňa 25.01.2018. Za toto porušenie, podľa spomínaného dodatku č.3 hrozí obci
korekcia vo výške 5% z celkových nákladov projektu cca. vo výške 8 000,-eur. Z uvedeného
dôvodu obec dňa 5.2.2018 odstúpila od predmetnej Kúpnej zmluvy a zrušila verejné
obstarávanie, na základe ktorej bola Kúpna zmluva uzatvorená.
Dňa 14. decembra 2017 bola podané žiadosti obce z Bethlen Gábor alap názov projektu
„Kulturális fesztiválok a Vág mentén“ výška požadovanej dotácie je 450 000,-HUF a na projekt
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konaného dňa 23. februára 2018
„Eszközbeszerzés az ifjúságfalvai művelődési otthonban“ výška požadovanej dotácie je
1 942 800,-HUF.
Do 26. februára 2018 sa podáva žiadosť z Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín, na žiadosti sa ešte pracuje.
Je vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018, s podprogramom výstavba multifunkčných ihrísk
s umelým trávnikom a mantinelmi. V tomto podprograme je výška dotácie od 35 000,- eur do
40 000,-eur. Termín predkladania žiadosti je do 5. marca 2018. Ak sa obecné zastupiteľstvo
rozhodne, že podáme žiadosť urýchlene treba odkúpiť resp. zameniť pozemky pri futbalovom
ihrisku.
Je vyhlásená výzva Ministerstva životného prostredia SR na Triedený zber
komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.
Žiadosť sa podáva do 30. apríla 2018. Obec by mohla požiadať o dotáciu na výstavbu malého
kompostoviska, nakoľko problematiku biologicky rozložiteľných odpadov nemáme vyriešený
v obci. Pani starostka konzultovala ohľadne projektu. Náklady na projekt by boli do 50 000,eur bez DPH, spoluúčasť je vo výške 5%. Potrebuje na to plochu cca. 6 árov.
V obci Zemné majú tiež kompostovisko, pán starosta sa vyjadril, že majú vyriešenú
problematiku biologicky rozložiteľných odpadov.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.155/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o odstúpení od Kúpnej zmluvy so spoločnosťou S.A.P. s.r.o.
a zrušení verejného obstarávania, na základe ktorej bola Kúpna zmluva uzatvorená.
2. Informáciu starostky obce o vyhlásenej výzve z Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
3. Informáciu starostky obce vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
4. Informáciu starostky obce o vyhlásenej výzve Ministerstva životného prostredia SR na
Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v ostatných regiónoch.
B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti obce z Bethlen Gábor alap názov projektu „Kulturális fesztiválok
a Vág mentén“ výška požadovanej dotácie 450 000,-HUF a na projekt
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„Eszközbeszerzés az ifjúságfalvai művelődési otthonban“ výška požadovanej dotácie
1 942 800,-HUF.
2. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok
2018“ názov projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže“
výška požadovanej dotácie 40000,-eur a spoluúčasť vo výške 5 % z vlastných zdrojov
obce.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 - Prejednanie a schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2018
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.156/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže na rok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Prejednanie Internej smernice upravujúcej záväzné
postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pani starostka informovala poslancov o vydaní internej smernice upravujúcej záväzné postupy
pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnej od 1.11.2017.
K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.157/2018:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o vydaní Internej smernice upravujúcej záväzné postupy pri
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.10 – Schválenie zoznamu žiadateľov o obecný nájomný
byt
Pani starostka informovala poslancov, že podľa nového VZN obce Dedina Mládeže č. 4/2017
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Dedina Mládeže
sa posudzovali podané žiadosti o nájomné byty.
Dňa 21. februára 2018 zasadala na obecnom úrade sociálna komisia. Predsedkyňa komisie
Mahuliena Skalnická pripravila Správu zo sociálnej komisie, čo obsahuje aj návrh zoznamu
žiadateľov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 158/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o zasadaní sociálnej komisie dňa 21.02.2018.
B. Schvaľuje
1. Zoznam žiadateľov o obecný nájomný byt nasledovne:
1. Mária Súdorová, Kpt.Nálepku 5, Dedina Mládeže
2. Katarína Vargová, Malý Ostrov 40, Dedina Mládeže
3. Štefan Poló, Brnenské námestie 2366/13, Kolárovo
4. Michal Šulák, Modrany 350
5. Alžbeta Hollá, Lesná 84, Kolárovo
6. Terézia Jančová, Vlčany 549
7. Bálint Erdei, Malý Ostrov 96, Dedina Mládeže
8. Tibor Nagy, Malý Ostrov 41, Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.11 – Organizačné
Pani starostka privítala pozvaného hosťa, pána JUDr. Ing. Ivana Katonu, splnomocneného
zástupcu obce v zastupovaní právnej veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy a o splnenie
povinnosti uzavrieť nájomnú zmluvu na základe prednostného práva doterajšieho nájomcu,
vedenej na Okresnom súde Komárno so spoločnosťou Agroreal Dedina Mládeže a.s..
Pán doktor informoval prítomných o stave veci, v súčasnosti prebieha konanie, vo veci ešte nie
je rozhodnuté.
Pani starostka dodala, že na základe informácií z policajného zboru bolo na Obec Dedina
Mládeže podané od Agroreal Dedina Mládeže a.s. trestné oznámenie.
Pani starostka informovala poslancov o nasledovných záležitostiach.
- V súvislosti so slabým mobilným signálom bola podaná reklamácia spoločnosti Orange,
nakoľko v roku 2017 informovali obec, že ak bude postavená veža pri Ekodvore,
namontujú tam zosilňovač. Dňa 08.02.2018 sme dostali nasledovnú odpoveď:
„Posledné vyjadrenie: Oblasť Dedina Mládeže je pokrytá zo sajtu, ktorý je mimo obce
a pokrýva viac obci súčasne. Vzhľadom na vzdialenosť môže byt v obci coverage
problem. Žiaľ, momentálne tu nie je v pláne nič na zlepšenie, žiadosť o zlepšenie
pokrytia sme zaevidovali.“
- Z ministerstva vnútra SR, štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno dostali
obce upozornenie, že v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodca
registratúry vyraďuje registratúrne záznamy najmenej raz za 5 rokov.
Problém vyraďovania je zložitý proces, ale podarilo sa dohodnúť, že nám to vykonajú
cca. za 800,- eur za 5 rokov. Prácu by sme zahájili v priebehu apríla 2018.
- Pani Eva Tušková nebude robiť kronikárku obce.
- Dňa 14. februára 2018 vykonali kontrolu na obecnom úrade z Hasičského
a záchranného zboru Komárno. Kontrolovali prenesený výkon štátnej správy. Záznam
o kontrole do dnešného dňa ešte nemáme k dispozícii.
Bol vypracovaný Požiarny poriadok obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Pani starostka informovala poslancov o ponuke pána Ing. Imricha Csontosa.
- Nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť dňa
25.05.2018. Treba prepracovať bezpečnostný projekt. Zodpovedná osoba sa určí a plní
úlohy podľa § 46, zodpovedná osoba môže byť interný zamestnanec alebo externá
osoba.
K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 159/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu JUDr. Ing. Ivana Katonu, splnomocneného zástupcu obce v zastupovaní
právnej veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy a o splnenie povinnosti
uzavrieť nájomnú zmluvu na základe prednostného práva doterajšieho nájomcu,
vedenej na Okresnom súde Komárno so spoločnosťou Agroreal Dedina Mládeže
a.s..
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2.
3.

4.
5.
6.

Informáciu starostky obce o vyjadrení spoločnosti Orange Slovensko, a.s. týkajúcej
sa slabého signálu na území obce Dedina Mládeže.
Upozornenie Ministerstva vnútra SR, štátny archív v Nitre, pracovisko Archív
Komárno, že v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pôvodca registratúry vyraďuje registratúrne záznamy najmenej raz za 5 rokov.
Informáciu starostky obce, že pani Eva Tušková nebude kronikárkou obce.
Informáciu starostky obce o kontrole Hasičského a záchranného zboru Komárno na
Obecnom úrade dňa 14.02.2018.
Informáciu starostky obce o zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
účinného od 25.05.2018.

B. Schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Objednať vyradenie registratúrnych záznamov obce Dedina Mládeže.
Požiarny poriadok obce Dedina Mládeže.
Ukončiť Zmluvu o obstaraní veci zo dňa 01.01.2008.
Uzatvorenie Mandátnej zmluvy s Ing. Imrichom Csontosom, Autorizovaným
bezpečnostným technikom a Technikom požiarnej ochrany, so sídlom Ďulov Dvor,
Stredná č. 7, 945 01 Komárno, IČO : 46 976 191, DIČ : 104 023 4470 od 1.3.2018 za
100,-eur/mesiac.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Marcel Tuška)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.12 - Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil pán Marcel Tuška, navrhol, že pôjde
do Nových Zámkov ohľadne odkúpenia pozemkov k projektu multifunkčné ihrisko.
Pán Ing. Varga sa vyjadril, že po nedávnej oprave ciest na Malom Ostrove sú cesty opäť
v dezolátnom stave. Pani starostka informovala, že požiadala o pomoc miestneho podnikateľa,
pána Ladislava Szabóa, že akým spôsobom vykonať opravu ciest, lebo ak iba kameň dávame
do jám, do jedného mesiaca je všetko po starom. Pán Szabó sľúbil, že skúsia iným spôsobom
vykonať opravu ciest. Žiaľ krátky čas ukázal, že ani tento spôsob opravy nie je dobrý.
 K programovému bodu č.13 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného
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Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 26. februára 2018

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

Overovatelia zápisnice:
Marián Plavec, v.r.

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

Marcel Tuška, v.r.

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