
Zverejňovanie povinných informácií 
 

1) Právomoci a kompetencie obce  

 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE: 

Obec Dedina Mládeže bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to 

dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990. 

  

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE: 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené: 

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71) 

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)  

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 

a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) 

   

2) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu): 

 

       Orgánmi obce Dedina Mládeže sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

            Obecné zastupiteľstvo obce Dedina Mládeže je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 

poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa 

končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

Zloženie obecného zastupiteľstva: 

Tibor Fülöp zástupca starostky  

Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška  

Marián Plavec 

Ing. Ottó Varga 

 

Starosta obce Dedina Mládeže je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, 

ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže zriadila nasledovné komisie:  

- komisia podľa čl.7 ods.5 Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v počte 3 členov 

(Uznes.č.6/2018 bod B/1, členovia: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická)  

- komisia sociálna s počtom členov 3 (uznes.č.23/2019 bod B/1, členovia: Mahuliena 

Skalnická, Bc. Eleonóra Struháriková, Eva Telekesová) ) 

- komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku s počtom členov 4 

(Uznes.č.23/2019 bod B/2, členovia: Marcel Tuška, Ladislav Szabó, Ing. Ladislav Bazsó, 

Marián Plavec). 

- Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Dedina Mládeže, 

ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a 

vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 
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3) Informácie o spôsobe získavania informácií 

 

Obec Dedina Mládeže poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám podľa Internej smernice č.1/2017, zverejnenej na 

webovom sídle obce na http://www.obecdedinamladeze.sk/-smernice-zasady . 

Okrem v smernici uvedenej e-mailovej adresy žiadosť možno podať elektronicky aj na e-

mailovú adresu gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk  

 

 4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe 

obce pri ich vybavovaní : 

  
Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať: 

1/ poštou na adresu obce :    Obecný úrad Dedina Mládeže 

Nám. 4. apríla č. 8 

946 03 Dedina Mládeže        

  

2/ osobne v podateľni obecného úradu Dedina Mládeže v úradných hodinách. 

  

            Obec Dedina Mládeže postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými 

predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou. 

 

 5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce  

  
            Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných 

konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí: 

1/ poštou na adresu obce:  Obecný úrad Dedina Mládeže 

Nám. 4. apríla č. 8 

946 03 Dedina Mládeže        

2/ v podateľni obecného úradu Dedina Mládeže.  

  

6) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií 

 

Sadzobník tvorí prílohu č.1 Internej smernice č.1/2017, zverejnenej na webovom sídle obce 

na http://www.obecdedinamladeze.sk/-smernice-zasady  

 

7) Zbierky zákonov SR 

 

Oznámenie: Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom 

úrade Dedina Mládeže.  
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