Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 21. júna 2019
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp - zást.star.
Mahuliena Skalnická – posl.OZ
Ing. Ottó Varga – posl.OZ
Marián Plavec – poslanec OZ
Marcel Tuška – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová - HKO
5. 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. Pán poslanec Marián Plavec prišiel neskôr. Prezenčná
listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2018
5. Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov pri futbalovom ihrisku
6. Porušenie zákonného predkupného práva obce
7. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina Mládeže - informácia
8. Ponuka na odpredaj akcií – prejednanie
9. Prejednanie podania žiadosti obce o odkúpenie nehnuteľného majetku štátu
10. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
11. Diskusia
12. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina
Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Plavec a Marcel Tuška.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.36/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 17. júna 2019.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp.
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.37/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina
Mládeže za rok 2018
Pani starostka informovala prítomných, že Stanovisko hlavnej kontrolórky obce bol zaslaný
elektronicky a odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce.
Pani starostka informovala, že návrh záverečného účtu obce Dedina Mládeže bol zverejnený
na webovom sídle obce dňa 05.06.2019. Hlavná kontrolórka navrhla vypracovať nový
odpisový plán dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
K stanovisku HKO ani návrhu záverečného účtu otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa
k hlasovaniu.
K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina
Mládeže za rok 2018 bolo prijaté uznesenie č.38/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2018.
2. Že z výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Dedina Mládeže za rok 2018 nevyplýva
povinnosť tvorby rezervného fondu.
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B. Schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Dedina Mládeže za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 13 831,91 € 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 na vykrytie schodku finančných operácií
v celkovej výške.
C. Žiada
1. Starostku obce vypracovať odpisový plán dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
obce.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 –
futbalovom ihrisku

Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov pri

Pani starostka informovala prítomných, že táto problematika bola vysvetlená
a prediskutovaná na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale zámena
v predloženej forme schválená nebola. Nakoľko k schváleniu je potrebné kvórum 3/5 väčšina
všetkých poslancov. Pozemky na futbalovom ihrisku by mala obec záujem využiť na výstavbu
multifunkčného ihriska. Predmetné parcely by obec zamenila so spoluvlastníckymi podielmi
na Malom Ostrove. Pani starostka ďalej informovala, že výstavba multifunkčného ihriska na
ploche pri futbalovom ihrisku nebude možná, nakoľko pán predseda predstavenstva odmietol
predaj spoluvlastníckeho podielu na parcele „E“ č. 972 v k. ú. Dedina Mládeže vo výmere 45,58
m2. O tento podiel prebieha súdne konanie vo veci porušenia zákonného predkupného práva
obce. Voči rozhodnutiu okresného súdu v prospech obce sa spoločnosť Agroreal Dedina
Mládeže a.s. odvolala a proces môže trvať aj 1 rok.
Napriek týmto skutočnostiam pani starostka navrhla schváliť zámenu pozemkov s pánom Ing.
Takácsom podľa zverejneného zámeru dňa 03.06.2019. Nakoľko vysporiadanie vlastníckych
vzťahov predmetných parciel na futbalovom ihrisku je prvý krok k vysporiadaniu tejto časti.
Návrh na doplnenie nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.5 - Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov pri futbalovom
ihrisku bolo prijaté uznesenie č.39/2019:
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje

-

-

1. Podľa § 9 odsek 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obcí- zámenou. Predmetom zámeny sú:
 nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve obce Dedina Mládeže vedené Okresným
úradom Komárno, katastrálny odbor na LV č.: 2355, kat. úz.: Dedina Mládeže ako:
parcela reg. „E“ č.: 12672/2, druh pozemku – záhrada o výmere 82 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
parcela reg. „E“ č.: 12674, druh pozemku – záhrada o výmere 655 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
parcela reg. „E“ č.: 12771, druh pozemku – záhrada o výmere 507 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
parcela reg. „E“ č.: 12772, druh pozemku – záhrada o výmere 511 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
parcela reg. „E“ č.: 12773, druh pozemku – záhrada o výmere 647 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
parcela reg. „E“ č.: 12774, druh pozemku – záhrada o výmere 460 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 98/504,
 nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obce Dedina Mládeže vedená Okresným úradom
Komárno, katastrálny odbor na LV č.: 1389, kat. úz.: Dedina Mládeže ako:
parcela reg. „E“ č.: 12822/1, druh pozemku – záhrada o výmere 640 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/1.
za nehnuteľnosti:



-

vo výlučnom vlastníctve: Ing. Zoltána Takácsa, bytom: Harcsová 2440/30, Kolárovo,
SR, vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor na LV č.: 1074, kat. úz.:
Dedina Mládeže ako:
parcela reg. „E“ č.: 970, druh pozemku – orná pôda o výmere 914 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/1.
v podielovom spoluvlastníctve: Ing. Zoltána Takácsa, bytom: Harcsová 2440/30,
Kolárovo, SR vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor na LV č.: 1721,
kat. úz.: Dedina Mládeže ako:
parcela reg. „E“ č.: 971, druh pozemku – orná pôda o výmere 450 m2 spoluvlastnícky
podiel o veľkosti ½ k celku.
s tým, že žiadny vlastník nežiada od druhej strany finančné vyrovnanie.

2. Prevod majetku obce - zámennú zmluvu, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi Obec
Dedina Mládeže a Ing. Zoltán Takács podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a ktorej predmetom bude zámena pozemkov určených v bode 1. tohto uznesenia.
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3. Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného
osobného zreteľa, ktorým je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
vo vlastníctve účastníkov zámennej zmluvy. Obec zamieňané pozemky nevyužíva
a zámenou pozemkov dôjde k účelnému využitiu pozemkov, nakoľko p. Ing. Takács
bude využívať a udržiavať predmetné pozemky v stave spôsobilom na užívanie, kým
obec získa pozemky, ktoré budú slúžiť obyvateľom obce, čo je v prospech obyvateľov
obce Dedina Mládeže. Obec je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku k nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1721 v k. ú.
Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 - Porušenie zákonného predkupného práva obce
Nakoľko na predchádzajúcom zasadnuté obecného zastupiteľstva bolo prítomných 3 poslanci,
pani starostka zopakovala základné informácie o zákonnom predkupnom práve nasledovne:
Predkupné právo spoluvlastníka - Každý spoluvlastník môže nakladať so svojim
spoluvlastníckym podielom podobne ako vlastník so svojou vecou avšak jeho právo je
obmedzené predkupným právom.
Práva a povinnosti z predkupného práva vznikajú vtedy, keď jeden zo spoluvlastníkov chce
svoj podiel previesť na inú než blízku osobu.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel
k nehnuteľnosti previesť cudzím osobám alebo na jedného zo spoluvlastníkov, musí tento
podiel najskôr ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom. Predkupné právo spoluvlastníka,
uvedené v § 140 Občianskeho zákonníka, vyplýva priamo zo zákona, preto sa mu hovorí
„zákonné predkupné právo“. V prípade nerešpektovania predkupného práva sa dotknutý
spoluvlastník musí dovolať neplatnosti právneho úkonu, inak sa tento úkon (prevod podielu)
považuje za platný.
Takéto porušenia boli zistené náhodou, v jednej veci prebieha súdne konanie a na
predchádzajúcom zasadnutí pani starostka informovala o ďalšom zistení. Z dôvodu, aby
predmetné veci boli riešené naraz, pani starostka skontrolovala všetky listy vlastníctva, na
ktorých sa nachádza obec ako spoluvlastník. Bolo prekontrolovaných 21 ks LV a boli zistené
porušenia na 7 LV.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.6 - Porušenie zákonného predkupného práva obce bolo prijaté
nasledovné uznesenie č.40/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
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1. Informatívnu správu starostky obce o kontrole listov vlastníctva a zistených
porušeniach.
B. Odporúča
Starostke obce aby v prípade, ak nedôjde k mimosúdnej dohode medzi nadobúdateľmi
spoluvlastníckych podielov a obcou o prevode spoluvlastníckych podielov
k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 1745, 1145, 1743, 1733, 1732, 2892, 1746
vedených na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže,
kat. úz.: Dedina Mládeže na obec, domáhala sa ochrany práv na súde podaním príslušnej
žaloby.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina
Mládeže - informácia
Pani starostka informovala, že je vyhotovený materiál návrh zmeny a doplnky č.1
územného plánu obce Dedina Mládeže. Materiál bol preposlaný elektronicky.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.7 - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina Mládeže informácia
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu starostky obce o pripravenom návrhu Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.8 – Ponuka na odpredaj akcií – prejednanie
Pani starostka informovala, že dňa 3.6.2019 bola doručená na obec ponuka na odpredaj
akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s..
Jedná sa o 1036 ks akcií. Západoslovenská vodárenská spoločnosť má vydaných 5 303 816
akcií, menovitá hodnota akcie je 33,19 eur.
Obec Dedina Mládeže je akcionárom vo vodárenskej spoločnosti 1778 akcií.
Pani starostka odkúpenie týchto akcií neodporúča.
Iný návrh nebol podaný, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Ponuka na odpredaj akcií – prejednanie bolo prijaté nasledovné
uznesenie č.42/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o ponuke na odpredaj akcií Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s..
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Prejednanie podania žiadosti obce o odkúpenie
nehnuteľného majetku štátu
Pani starostka informovala prítomných, že sa jedná o nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v areáli Detského domova Dedina Mládeže, hospodárska budova na parcele č.215, súpisné číslo
172 a garáž na parcele číslo 214/3, súpisné číslo 173. Cena uvedených nehnuteľností je podľa
znaleckého posudku 17 300,- eur.
Podmienky výhodného odpredaja – minimálne 10 % z ceny znaleckého posudku tohto majetku
obci sú nasledovné: že obec bude tento nehnuteľný majetok využívať na poskytovanie
všeobecne prospešných služieb a dodrží podmienky uvedené v § 11 ods. 3 zákona č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu, t. j. že kupujúci je povinný s výkonom poskytovania všeobecne
prospešných služieb alebo výstavbou verejnoprospešnej stavby začať do 2 rokov odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva, čo je kupujúci povinný ihneď oznámiť predávajúcemu a je
povinný dodržať dohodnutý účel najmenej počas 5 rokov odo dňa začatia poskytovania
všeobecne prospešných služieb. V prípade nedodržania podmienok kupujúci je povinný
doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého posudku. Na platnosť takejto
kúpnej zmluvy nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas MF SR.
Pani starostka dodala, že boli na miestnej ohliadke budovy s vedúcim spoločného stavebného
úradu a bolo konštatované, že budova je v dobrom technickom stave. V súčasnosti je odpojená
od elektrickej energie. Strecha nezateká.
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Treba riešiť vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorej sa budova nachádza, nakoľko nie je
vysporiadaná.
K programovému bodu č.9 - Prejednanie podania žiadosti obce o odkúpenie nehnuteľného
majetku štátu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.43/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o možnosti odkúpenia nehnuteľností v majetku štátu
a podmienkach odkúpenia.
B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku štátu, t. j. hospodárskej budovy
na parcele č.215, súpisné číslo 172 a garáže na parcele č. 214/3, súpisné číslo 173
v k. ú. Dedina Mládeže za 1 730,- eur s tým, že obec Dedina Mládeže bude tento
nehnuteľný majetok vo svojom mene využívať na poskytovanie všeobecne
prospešných služieb a dohodnutý účel bude dodržiavať najmenej počas 5 rokov odo
dňa poskytovania všeobecne prospešných služieb.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto


K programovému bodu č.10 – Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
-

-

Pani starostka informovala prítomných o pripravenosti na deň obce.
Futbal – na posledný majstrovský zápas v Patinciach mužstvo nenastúpilo, boli iba 8.
Pokuta, čo nám bude vyrubená sa nemôže hradiť z rozpočtu obce. Treba dobre zvážiť,
ako ďalej.
Pani starostka ďalej informovala, že dňa 17. júna 2019 sa telefonicky rozprávala
s ministerstvom práce a požiadala o poskytnutie informácie o možnosť odkúpenia
bývalej budovy ZŠ na Malom Ostrove.
Dňa 16.6.2019 bola podpísaná kúpna zmluva s pánom Ing. Takácsom, na základe ktorej
obec odkúpila spoluvlastnícke podiely parcely „E“ č. 887/1 a 887/2 v k. ú. Dedina
Mládeže – porušenie zákonného predkupného práva – výzvy boli zaslané advokátskou
kanceláriou pánovi Takácsovi a spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže a.s.. Zmluvu
treba podať na zápis na kataster.
Pán Takács poskytol finančný dar obci na deň obce vo výške 200,-eur na základe
Darovacej zmluvy zo dňa 19.6.2019.
Problém so zhromažďovaním biologicky rozložiteľných odpadov – konárov. Teraz sa
nachádza skládka pri futbalovom ihrisku. Skládka sa vytvorila preto, lebo obec nemala
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zakúpenú drvičku na konáre. Ak nie je umiestnené dostatočné množstvo, spoločnosť
nepríde podrviť. V areáli spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže sa nachádza 8 067 m2
pozemku, druh pozemku ostatné plochy. Dňa 2019.06.18 pani starostka zavolala pána
inžiniera Turoňa, či by nevedel vyčleniť u nich v areáli plochu na umiestnenie konárov.
Odpoveď bola, že nie.
- Pani starostka informovala, že dňa 31.05.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť
spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže a.s. „Výzva na predaj spoluvlastníckeho podielu
– odpoveď“. V tejto odpovedi spoločnosť Agroreal ponúka zámenu, ako riešenie
porušenia zákonného predkupného práva. Na žiadosť bola zaslaná odpoveď v znení, že
nimi predložený návrh na zámenu pozemkov nerieši právny stav, ktorý vznikol
v dôsledku porušenia predkupného práva obce prevodom spoluvlastníckych podielov
na nehnuteľnostiach vedených na LV č.1702 v k.ú. Dedina Mládeže a obec trvá na tom,
aby odpredali tieto nehnuteľnosti obci. Zároveň bolo konštatované, že otázku porušenia
predkupného práva obce nie je vhodné miešať so zámenou a je potrebné riešiť oddelene.
- Pani starostka informovala prítomných, že na opravu ciest vo vlastníctve obce
a budovanie chodníkov je možnosť čerpať dotáciu. Žiadosť treba podať do 30.09.2019.
Návrhy na doplnenie ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.10 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.44/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o podpísaní kúpnej zmluvy s pánom Ing. Takácsom, na
základe ktorej obec odkúpila spoluvlastnícke podiely parcely „E“ č. 887/1 a 887/2 v k.
ú. Dedina Mládeže.
2. Informáciu starostky obce o pripravenosti na oslavy dňa obce.
3. Výzvu na predaj spoluvlastníckeho podielu – odpoveď doručenej na obecný úrad dňa
31.05.2019 spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s..
B. Schvaľuje
1.

Podanie žiadosti o dotáciu vo výške cca. 15 158,- eur na opravu ciest vo vlastníctve obce
a/alebo výstavbu chodníkov na parcele reg. „C“ č.220/6 v k. ú. Dedina Mládeže do
30.09.2019.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián
Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.11 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Tuška, spomenul nasledovné problémy: oprava
výtlkov na cestách, letecký postrek komárov, odvedenie dažďovej vody na ulici Jilemnického,
že je potrebné vyzvať vlastníkov rodinných domov na odstránenie skládok z verejného
priestranstva (drevo, nepojazdné auto, stavebný materiál).
 K programovému bodu č.12 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 24. júna 2019

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

Overovatelia zápisnice:
Marián Plavec, v.r.

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

Marcel Tuška, v.r.

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

