Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 30. marca 2020
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Marián Plavec – poslanec OZ
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
Ospravedlnený:
Marcel Tuška – poslanec OZ
10. 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 Marcel Tuška sa ospravedlnil.
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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Informácia o opatreniach - šírenie nového koronavírusu
6. Prejednanie a schválenie účelu poskytovania všeobecne prospešných služieb
7. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2019
8. Informácia starostky obce o dotáciách
9. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
10. Diskusia
11. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dedina Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Tibor Fülöp.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.77/2020:
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 27. marca 2020.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 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 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.78/2020:
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: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
OZ
Pani starostka informovala prítomných, že uznesenia z predchádzajúceho 9. zasadnutia
OZ konaného dňa 13. decembra 2019 sú splnené nasledovne:
Uznesenie č.64/2019 z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže, konaného dňa
13. decembra 2019 A/1 Presunutie programovému bodu č.5 na nasledovné zasadnutie
obecného zastupiteľstva – Ing. Graindová je pozvaná na 10. zasadnutie OZ-z dôvodu šírenia
sa koronavírusu sa nemôže zúčastniť.
Uznesenie č.65/2019 k programovému bodu - Žiadosť o odpredaj pozemku, žiadosť
spoločnosti Bianco Trans s.r.o. na vybudovanie parkoviska pre svoje kamióny v obci Dedina
Mládeže. Zatiaľ na vedomie, žiadosť nie je vybavená.
Uznesenie č.69/2019 k programovému bodu - Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020
– dokument bol zverejnený na webovom sídle obce Dedina Mládeže.
Uznesenie č.70/2019 k programovému bodu č.11 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina
Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zverejnená na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk.
Uznesenie č.72/2019 k programovému bodu č.13 - Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu
Obce Dedina Mládeže na roky 2020-2022 – Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2020 je
zverejnený na webovom sídle obce.
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Uznesenie č.73/2019 k programovému bodu č.14 - Správa nezávislého audítora k účtovnej
závierke a k výročnej správe obce Dedina Mládeže za rok 2018 – správa audítora bola
nahraná do informačného systému RISSAM.
Uznesenie č.74/2019 k programovému bodu č.15 - Individuálna výročná správa obce Dedina
Mládeže za rok 2018 – dokument bol nahraný do systému RISSAM.
Uznesenie č.76/2019 k programovému bodu č.17 - Informačná správa starostky obce –
organizačné záležitosti – ku kúpnej zmluve s Centrom pre deti a rodiny Dedina Mládeže – dnes
schvaľujeme účel využitia nehnuteľného majetku.
K programovému bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.79/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 9. zasadnutia zo dňa 13.
decembra 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 – Informácia o opatreniach - šírenie nového koronavírusu
Pani starostka informovala, že po prvýkrát dňa 9. marca 2020 dostala obec pokyny na
uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR –
COVID-19. V zmysle tohto pokynu je nutné obmedziť usporiadanie a konanie bohoslužieb,
omší, náboženských stretnutí, púti a slávností, obmedziť vzájomný fyzický kontakt. Úrad
verejného zdravotníctva SR vydal verejnú vyhlášku č. OLP/2405/2020 ktorou sa oznamuje
vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného
ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad nariaďuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby zabezpečili zákaz návštev na
všetkých lôžkových oddeleniach, dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim
od 7.3.2020 až do odvolania. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb od 7.3.2020 až
do odvolania povinnosť zabezpečiť zákaz návštev.
Odporúčanie pre osoby, ktoré majú príznaky: najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené
dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať
svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe
popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.
Informovanie obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom relácie v miestnom rozhlase
a na webovom sídle obce. Obec zabezpečuje bezplatné poskytnutie rúšok obyvateľom,
bezplatnú pomoc pre starších občanov pri nákupe potravín, pri donáške liekov.
Obyvateľky obce Adrianna Varga a Helena Malčáková šijú ochranné rúška pre obyvateľov.
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Pani starostka ďalej informovala, že dňa 26.3.2020 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
zverejnila prognózy ekonomických dopadov korona krízy. Týka sa to príjmu obce z podielu
výnosu dane z príjmov FO na rok 2020.
V zmysle týchto informácií môžu nastať situácie, že príjem obce sa zníži v rozpätí od 6 000,eur až 27 000,-eur.
Pani starostka oznámila, že od 1.4.2020 sa znižuje počet zamestnancov obce. Administratívna
zamestnankyňa obce požiadala o zrušenie pracovného pomeru, nakoľko má záujem sa vrátiť
na jej predchádzajúce pracovné miesto. Na uvoľnené pracovné miesto obec neprijme
zamestnanca, tým sa dosiahne úspora v rozpočte.
Pani starostka ďalej informovala o zrušení počítačovej miestnosti od 1.4.2020.
Zamestnankyňa v PC miestnosti pracovala na čiastočný pracovný úväzok, od 1.4.2020
odchádza dohodou.
Pani starostka oznámila, že daruje časť platu na účet obce počas trvania mimoriadnej situácie od
1.4.2020.
K úsporným opatreniam sa pridal aj pán poslanec Ing. Ottó Varga s tým, že od 1.4.2020 sa
vzdáva odmeny poslanca.
Ďalšie návrhy ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.5 - Informácia o opatreniach - šírenie nového koronavírusu bolo
prijaté uznesenie č.80/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vyhlásenie mimoriadnej situácie Uznesením Vlády Slovenskej republiky č.111
z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky od
12. marca 2020 6.00 hod..
2. Informáciu starostky obce o opatreniach a to: bezplatné poskytnutie rúšok obyvateľom,
bezplatná pomoc pre starších občanov pri nákupe potravín, pri donáške liekov, darovanie
časti platu starostky obce na účet obce počas trvania mimoriadnej situácie od 1.4.2020,
zníženie počtu zamestnancov na Obecnom úrade v Dedine Mládeže od 1.4.2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Prejednanie a schválenie účelu poskytovania všeobecne
prospešných služieb
Pani starostka informovala, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
schválené Uzatvorenie Kúpnej zmluvy č.1/2019 nehnuteľného majetku štátu uzatvorenú podľa
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov so Slovenskou
republikou, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže so sídlom Brigádnická 1, 946 03 Dedina
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Mládeže, IČO: 00350311, predmetom kúpnej zmluvy je majetok vo vlastníctve SR v správe
predávajúceho nachádzajúci sa v k.ú. Dedina Mládeže, okres Komárno, zapísaný v KN na LV
č.202, vedený katastrálnym odborom na Okresnom úrade v Komárne v podiele 1/1 a to:
Stavby: hospodárska budova s.č. 172 na parcele č.215, inv.č. 22719970005, právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV č.202
garáž s.č.173 na parcele č.214/3, inv.č.22719970008, právny vzťah k parcele, na ktorej leží
stavba nie je evidovaný na LV č.202
za dohodnutú kúpnu cenu 1 730,-EUR.
Ministerstvo financií SR vrátilo zmluvu Centru pre deti a rodiny Dedina Mládeže stým, že účel
definovaný v zmluve nie je možné považovať za konkrétny, z uvedeného dôvodu žiadajú
bližšie konkretizovať a špecifikovať účel poskytovania všeobecne prospešných služieb.
Pani starostka navrhla nasledovnú špecifikáciu účelu poskytovania všeobecne prospešných
služieb:
Kupujúci bude predmet zmluvy vo svojom mene užívať za účelom poskytovania všeobecne
prospešných služieb pre obyvateľov obce Dedina Mládeže, a to služby na podporu regionálneho
rozvoja a zamestnanosti. Nehnuteľnosti budú využívať aktivační pracovníci obce Dedina
Mládeže na sústredenie a ako technicko-prevádzkovú budovu - sklad náradia a šatňa. Ďalej na
organizovanie podujatí s cieľom oživenia záujmu mládeže a obyvateľov obce Dedina Mládeže
o ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu ekologického spôsobu života.
Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.6 - Prejednanie a schválenie účelu poskytovania všeobecne
prospešných služieb bolo prijaté nasledovné uznesenie č.81/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce ku kúpnej zmluve schválenej Obecným zastupiteľstvom Dedina
Mládeže dňa 13. decembra 2019.
B. Ruší
1. Bod B/10 Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže č.76/2019 z 9. zasadnutia
OZ Dedina Mládeže zo dňa 13. decembra 2019.
C. Schvaľuje
1. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy č.1/2019 nehnuteľného majetku štátu uzatvorenú podľa
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov so
Slovenskou republikou, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže so sídlom Brigádnická
1, 946 03 Dedina Mládeže, IČO: 00350311, predmetom kúpnej zmluvy je majetok vo
vlastníctve SR v správe predávajúceho nachádzajúci sa v k.ú. Dedina Mládeže, okres
Komárno, zapísaný v KN na LV č.202, vedený katastrálnym odborom na Okresnom úrade
v Komárne v podiele 1/1 a to:
Stavby: hospodárska budova s.č. 172 na parcele č.215, inv.č. 22719970005, právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV č.202
garáž s.č.173 na parcele č.214/3, inv.č.22719970008, právny vzťah k parcele, na ktorej leží
stavba nie je evidovaný na LV č.202
za dohodnutú kúpnu cenu 1 730,-EUR
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s tým, že kupujúci bude predmet zmluvy vo svojom mene užívať za účelom poskytovania
všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov obce Dedina Mládeže, a to služby na
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Nehnuteľnosti budú využívať aktivační
pracovníci obce Dedina Mládeže na sústredenie a ako technicko-prevádzkovú budovu sklad náradia a šatňa. Ďalej na organizovanie podujatí s cieľom oživenia záujmu mládeže
a obyvateľov obce Dedina Mládeže o ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu
ekologického spôsobu života.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4.
štvrťrok 2019
Pani starostka informovala prítomných o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2019
v zmysle predložených materiálov k programovému bodu.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.7 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok
2019 bolo prijaté uznesenie č.82/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2019.
B. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 2019/3 - Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie č. 2019/4 –
Výdavkové položky.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 - Informácia starostky obce o dotáciách
Pani starostka informovala prítomných o dotáciách nasledovne.
- Výstavba multifunkčného ihriska – prebieha proces vyňatia parcely
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pripravuje sa proces verejného obstarávania.
Do konca októbra 2020 má byť projekt realizovaný.
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-

Žiadosť obce o poskytnutie dotácie na výstavbu verejne prístupnej elektrickej
nabíjacej stanice je schválená, dotácia vo výške 5 000,-eur, spolufinancovanie
z vlastných zdrojov obce vo výške 2 553,30 eur. Verejné obstarávanie ešte nebolo
vykonané.
- Rozšírenie kamerového systému – 5 000,-eur na účte obce. Najmenej 20% spoluúčasť
obce. Treba vykonať verejné obstaranie.
- Žiadosť ohľadne opráv miestnych komunikácií nie je úspešná.
- Je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z Ministerstva financií SR na
rok 2020, termín predkladania žiadostí je do 31.03.2020. Pani starostka navrhla
požiadať o dotáciu na údržbu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Informácia starostky obce o dotáciách bolo prijaté uznesenie
č.83/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostky obce o dotáciách a aktuálnych výzvach.
B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z MF SR na rok 2020 na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a verejného osvetlenia.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
Pani starostka informovala prítomných o veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy,
bolo vytýčené pojednávanie na deň 6.2.2020 o 9.00 hod. na Okresnom súde v Komárne,
pojednávanie sa nekonalo z dôvodu pracovnej neschopnosti advokátky spoločnosti Agroreal.
Nový termín pojednávania bol určený na deň 12. marca 2020 na okresnom súde v Komárne.
Pán sudca určil 10 dňovú lehotu na doručenie podania žalobcu. Súdne pojednávanie je
odročené na dobu neurčitú.
Dňa 2. marca 2020 cca. o 5.00 hod ráno sa spustila poplachová siréna na budove
bývalého obecného úradu. Siréna je majetkom civilnej ochrany, v októbri 2019 bola vykonaná
odborná prehliadka sirény, ktorého záver bol že siréna nie je schopná bezpečnej prevádzky.
Oprava nebola do dnešného dňa vykonaná.
Pani starostka informovala, že dňa 22.10.2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť
o odpredaj pozemku na vybudovanie parkoviska pre kamióny. Pán Peter nagy bol prítomný na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Pani starostka vysvetlila prítomným, že zmysle územného plánu obce patrí predmetné územie
do rozvojovej plochy č. 4 ktorá je určená pre občiansku vybavenosť. Prípustné doplnkové
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využitie je "príslušné verejné dopravné vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, vrátane
odstavných plôch". Parkovisko, teda odstavná plocha je tam povolená, s podmienkou, že má
ísť o vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia. Je na Vás zvážiť, či parkovisko pre kamióny
je nevyhnutné pre obsluhu územia.
Poslanci sa zhodli, že z dôvodu nedostatku informácií sa o žiadosti rozhodnúť nedá, žiadali
o doplnenie žiadosti.
Pani starostka informovala prítomných, že voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky sa konali dňa 29. februára 2020. V obci Dedina Mládeže evidujeme 364 zapísaných
voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bolo 202. Predstavuje to 55 %-nú účasť.
Pani starostka informovala poslancov, že v prevádzke na výrobu cestovín u pána Marcela
Mišečku bola dňa 9. marca 2020 vykonaná preventívna protipožiarna kontrola.
Ďalej pani starostka tlmočila žiadosť pána Mišečku o súhlas obecného zastupiteľstva na
používanie erbu obce, resp. fotografií obce na reklamné účely na obale cestovín.
V zmysle odporúčania Ministerstva vnútra SR pre orgány územnej samosprávy na používanie
štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov
územnej samosprávy Čl. 7 ods. 1 Symbolmi obce (časti obce, ktorá vykonáva územnú
samosprávu), ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy sú erb obce, vlajka obce,
pečať obce a prípadne znelka obce. Tieto symboly môžu tiež používať právnické osoby
zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby, ale len so súhlasom obce.
Pani starostka informovala aj o oprave ciest na Malom Ostrove, o podpísaní Darovacej
zmluvy zo dňa 09.03.2020 so spoločnosťou LARO design s.r.o. so sídlom Biskupa Kondého
4577/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 230 747 na poskytnutie finančného daru vo výške
50,-UR na akciu „MDŽ v Dedine Mládeže“, o konaní tanečno zábavného vystúpenia dňa 7.
marca 2020 od 16.00 hod. vo veľkej sále KD v spolupráci s Jurajom Kissom. Vzhľadom na
MDŽ boli prítomné ženy obdarované kvetinami.
Pani starostka ďalej informovala, že v zmysle pokynu Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Komárne je prevádzkovateľ lesa povinný zabezpečiť ochranu lesov pred
požiarmi. Okrem relácie v miestnom rozhlase je potrebné zo strany obce vypracovať a viesť
dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, preveriť aktuálnosť dokumentácie, preveriť činnosť
ohlasovní požiarov v obci, vykonať preventívne protipožiarne kontroly a ďalšie, o čistení lesa,
o potrebe oklesania cca. 15 ks stromov na okraji lesa na Malom Ostrove, o rozdávaní domácich
kompostérov pre obyvateľov.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu spôsobenou šírením korona vírusu ani deň obce ani žiadne
kultúrno spoločenské a športové podujatia nemôžu byť usporiadané. Nemôže sa uskutočniť ani
jarná upratovacia brigáda.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.9 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo
prijaté uznesenie č.84/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o súdnom spore vo veci určenia neplatnosti nájomnej
zmluvy.
2. Informáciu starostky obce o uzatvorených zmluvách.
3. Informácie starostky obce o voľbách do NR SR.
4. Informáciu starostky obce o čistení lesa na Malom Ostrove a o sťažnosti vlastníkov
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priľahlých rodinných domov.
5. Informáciu starostky obce o vykonaných protipožiarnych kontrolách v obci a pokyne
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru zabezpečiť les pred požiarmi.
B. Súhlasí
1. S používaním erbu obce Dedina Mládeže na potravinárskych výrobkoch vyrobených
živnostníkom: Marcel Mišečka, IČO: 41745655 od 1.4.2020 na dobu neurčitú.
C. Žiada
1. Doplniť žiadosť o odpredaj pozemku spoločnosti Bianco Trans s.r.o. zo dňa 22.10.2019
o vizualizáciu plánovaného umiestnenia a jednoduchý situačný náčrt.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.10 - Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto.
 K programovému bodu č.11 - Záver
Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 2. apríla 2020

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

Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.

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

Tibor Fülöp, v.r.

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

