Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 26. júna 2020
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Marcel Tuška – poslanec OZ
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
Ospravedlnení:
Marián Plavec – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
11. 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 a hlavná kontrolórka
obce JUDr. Ing. Iveta Némethová sa ospravedlnili. 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. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ
5. Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov
6. Prezentácia projektového zámeru spoločnosti Energiepark s.r.o. „Výstavba veterného
parku v k. ú. Dedina Mládeže“
7. Prerokovanie žiadosti L. Izsáka o dlhodobý prenájom pozemku č. p. 1056/2 vo výmere
4421 m2 v k. ú. Dedina Mládeže vo vlastníctve obce Dedina Mládeže
8. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2020
9. Rozpočtové opatrenie č.2020/1 a 2020/2 na úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže
za rok 2020
10. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019
11. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2019
12. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020
13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
14. Diskusia
15. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dedina Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing Ottó Varga a Marcel Tuška.
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K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.85/2020:
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 16. júna 2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp.
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.86/2020:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ
Pani starostka pripomenula, že materiál k tomuto bodu bol doručený. Na zasadnutie
obecného zastupiteľstva bol pozvaný Peter Nagy konateľ spoločnosti Bianco Trans s.r.o.,
ohľadne podanej žiadosti spoločnosti.
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K programovému bodu č. 4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.87/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 10. zasadnutia.
2. Informáciu pána Petra Nagya, predstaviteľa spoločnosti Bianco Trans s.r.o. k podanej
žiadosti o odpredaj pozemku zo dňa 22.10.2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 – Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov
Pani starostka privítala predstaviteľa spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. pána Tibora
Molnára. Požiadala ho, aby predstavil prítomným moderný systém evidencie odpadov
ELWIS.
K programovému bodu č.5 - Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov bolo prijaté uznesenie
č.88/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu predstaviteľa spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. o evidenčnom systéme odpadov
ELWIS.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Prezentácia projektového zámeru spoločnosti
Energiepark s.r.o. „Výstavba veterného parku v k. ú. Dedina Mládeže“
Pani starostka informovala, že na obecný úrad bol doručený projektový zámer spoločnosti
Energiepark s.r.o. so žiadosťou o zaradenie predstavenia projektového zámeru na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Pani starostka privítala predstaviteľa spoločnosti Mgr. Bc. Pavla
Havrana, aby informoval prítomných o projektovom zámere „Veterný park Dedina Mládeže“.
K programovému bodu č.6 - Prezentácia projektového zámeru spoločnosti Energiepark
s.r.o. „Výstavba veterného parku v k. ú. Dedina Mládeže“
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bolo prijaté nasledovné uznesenie č.89/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Prezentáciu projektového zámeru spoločnosti Energiepark s.r.o. „Výstavba veterného
parku v k. ú. Dedina Mládeže“
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Prerokovanie žiadosti L. Izsáka o dlhodobý prenájom
pozemku č. p. 1056/2 vo výmere 4421 m2 v k. ú. Dedina Mládeže vo vlastníctve obce
Dedina Mládeže
Pani starostka prečítala žiadosť pána Leándera Izsáka. Nakoľko sa jedná o ten istý
pozemok, ktorý uviedol do svojej žiadosti aj spoločnosť Bianco Trans s.r.o., navrhlo sa, aby
sa žiadatelia stretli a v prípade možnosti zosúladili svoje zámery.
K programovému bodu č.7 - Prerokovanie žiadosti L. Izsáka o dlhodobý prenájom pozemku
č. p. 1056/2 vo výmere 4421 m2 v k. ú. Dedina Mládeže vo vlastníctve obce Dedina Mládeže
bolo prijaté uznesenie č.90/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť pána Leándera Izsáka o dlhodobý prenájom pozemku č. p. 1056/2 vo výmere
4421 m2 v k. ú. Dedina Mládeže vo vlastníctve obce Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1.
štvrťrok 2020
Pani starostka informovala, že materiál k bodu č.8 bol doručený elektronicky. Otázky ani
pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok
2020 bolo prijaté uznesenie č.91/2020:
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Rozpočtové opatrenie č.2020/1 a 2020/2 na úpravu
rozpočtu obce Dedina Mládeže za rok 2020
Pani starostka pripomenula, že materiál bol doručený elektronicky. Otázky ani
pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.9 - Rozpočtové opatrenie č.2020/1 a 2020/2 na úpravu rozpočtu
obce Dedina Mládeže za rok 2020 bolo prijaté uznesenie č.92/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č.2020/1 a 2020/2 na úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže
za rok 2020
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.10 - Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019
Pani starostka oboznámila poslancov s obsahom Stanoviska HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2019.
Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.10 - Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019 bolo
prijaté nasledovné uznesenie č.93/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k návrhu Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2019.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.11 - Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu Obce
Dedina Mládeže za rok 2019
Pani starostka oboznámila prítomných s obsahom návrhu záverečného účtu obce Dedina
Mládeže za rok 2019.
Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.11 - Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina
Mládeže za rok 2019 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.94/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Že z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu Obce
Dedina Mládeže za rok 2019 nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.12 - Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020
Pani starostka informovala, že plán kontrolnej činnosti je zverejnený na webovom sídle
obce.
Návrhy na doplnenie plánu neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.12 - Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020 bolo prijaté
nasledovné uznesenie č.95/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020 podľa predloženého návrhu.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,
Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga)
Hlasovanie za: 4
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.13 - Informačná správa starostky obce – organizačné
záležitosti
Pani starostka informovala prítomných, že v roku 2019 boli prijaté 3 novely ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“). Obcí a miest sa od
1.1.2020 týkajú najmä tieto zmeny:
1) V ústavnom zákone došlo k zmene vo výpočte verejných funkcionárov, kedy sa samostatne
ako verejný funkcionár uvádza starosta obce a samostatne primátor mesta.
2) Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy primátori miest už oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ústavného zákona nebudú podávať komisii
mestského zastupiteľstva zriadenej podľa ústavného zákona, ale určenému výboru Národnej
rady SR – Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Starostovia obcí a poslanci mestských
zastupiteľstiev budú oznámenia naďalej podávať príslušnej komisii obecného/mestského
zastupiteľstva zriadenej podľa ústavného zákona.
3) Zákaz podnikať, s výnimkou výkonu povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za
zákonom ustanovených podmienok sa, ako aj podľa doterajšej právnej úpravy, nevzťahuje na
starostov obcí. Zákaz podnikania sa od 1.1.2020 vzťahuje na primátorov miest.
4) Do zákona bola doplnená povinnosť verejného funkcionára, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec
nielen pred vystúpením na rokovaní, ale aj pred hlasovaním o tejto veci.
5) Predlžuje sa lehota na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov do 30. apríla každého kalendárneho roka. Pôvodne bol termín na podávanie
oznámenia do 31. marca.
6) V podávanom oznámení sa ako nový údaj uvádza popis daru alebo iných výhod, ktoré
verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov
alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok
minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
7) Podľa novej právnej úpravy sa k oznámeniu funkcií, činností a majetkových pomerov
neprikladá potvrdenie o podanom daňovom priznaní, ale kópia daňového priznania k dani z
príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na
daňové účely.
8) Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov sa podáva na tlačive určenom v prílohe
ústavného zákona.
9) Orgány, ktorým sa oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podáva
tlačivo zverejňujú na svojom webovom sídle. Tj. obce a mestá sú povinné tlačivo zverejniť na
ich webovom sídle.
Podľa novej právnej úpravy je komisia obecného a mestského zastupiteľstva (resp.
zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach) povinná oznámenia podané
poslancami a starostami zverejňovať na webovom sídle obce, mesta, mestskej časti počas
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výkonu verejnej funkcie. Osobné údaje funkcionára sa zverejňujú v rozsahu titul, meno,
priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá
zriadené webové sídlo, je informácie o podaných oznámeniach povinná poskytnúť každej osobe
spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Povinnosť
zverejnenia sa nevzťahuje na:
a) údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých deti žijúcich
s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti,
b) údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu
hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych
vzťahoch.
Pani starostka ďalej informovala vo veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nasledovne.
Z Okresného súdu Komárno bolo obci doručené uznesenie zo dňa 28. mája 2020, na základe
ktorého súd súhlasí so zmenou žalobného návrhu žalobcu, v ktorom spresnil svoj návrh.
Žalobca doručil súdu svoj návrh na spresnenie žalobného návrhu dňa 5.5.2020.
Pani starostka ďalej informovala o plánovanej výstavbe zariadenia na vysoko tepelné
zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v katastri obce Selice.
Pani starostka informovala prítomných, že ju na úrade navštívila pani starostka susednej obce
Neded, JUDr. Henrieta Selmecziová so žiadosťou, aby naša obec podporila snahu obcí Neded,
Vlčany, Žihárec, Tešedíkovo, Diakovce a Zemné zabrániť výstavbe zariadenia na vysoko
tepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v katastri obce Selice. Na
obecnom úrade je petícia.
Pani starostka informovala prítomných o dotáciách nasledovne.
- Výstavba multifunkčného ihriska – proces vyňatia parcely z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu je ukončený. Do konca októbra 2020 má byť projekt realizovaný.
- Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice schválená dotácia vo výške
5 000,-eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce vo výške 2 553,30 eur.
Vyhodnocuje sa verejné obstarávanie.
Žiadosti z Nitrianskeho samosprávneho kraja ohľadne dotácie, do 29.6.2020 do 12.00 hod
treba oznámiť, či sa bude realizovať projekt.
1. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu športu na akciu „Futbalový
turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže“, výška požadovanej dotácie 1 700,-EUR,
vlastné zdroje 40,-EUR. – nebude, nakoľko sme sa ako obec neprihlásili do okresnej
súťaže, lebo nemáme futbalový tím
2. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na akciu „Tekvicový
festival v obci Dedina Mládeže“, výška požadovanej dotácie 1 700,-EUR, spoluúčasť vo
výške 170,-EUR. – bolo zvykom poslednú októbrovú sobotu usporiadať. Poslanci navrhli
zorganizovať.
3. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na
akciu „Vybudovanie oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove“, výška požadovanej
dotácie 1 800,-EUR, spoluúčasť 190,-EUR. – dá sa realizovať.
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konaného dňa 26. júna 2020
Pani starostka spomenula 10. lečofestival, čo usporadúva pani Erika Hamová. Poslanci sa
vyjadrili, že akciu treba podporiť tak ako aj v predchádzajúcich rokoch.
Pani starostka informovala, že skončili pracovný pomer dohodou s jedným údržbárom obce
k 30.6.2020.
Pani starostka spomenula, že na obecný úrad doručila žiadosť Beáta Sameková, B&P PiváreňSöröző Dedina Mládeže, sídlo prevádzky Nám. 4. apríla 2, 946 03 Dedina Mládeže o prenájom
verejného priestranstva pozemku pred budovou pána Jána Németha, ale v žiadosti nebola
doplnená rozloha v m2. Ohľadne záležitosti týkajúceho sa tejto žiadosti pani starostka
informovala poslancov o slovných sťažnostiach obyvateľov obce, v súvislosti umiestnenia
miest na sedenie pred budovou krčmy. Zákazníci chodia na toaletu do miestneho parku alebo
priamo na stenu budovy, nevhodným spôsobom oslovujú zákazníkov vedľajšieho obchodu.
A v neposlednom rade, lavičky umiestnené pred budovou krčmy nie sú bezpečné ani z hľadiska
cestnej premávky.
Pani starostka informovala poslancov, že obec nakúpila použitý pásový dopravník
do zberného dvora za 1100,-eur.
 K programovému bodu č.14 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Pán poslanec Tuška žiadal, aby boli opravené cesty v obci.
Ďalej žiadal starostku, aby bol oslovený Detský domov, lebo stromy rastúce vo dvore areálu sú
nebezpečné aj pre obyvateľov obce.
 K programovému bodu č.15 - Záver
Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 29. júna 2020

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ottó Varga, v.r.
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Marcel Tuška, v.r.

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

