Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 18. septembra 2020
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
Ospravedlnení:
Marián Plavec – poslanec OZ
Marcel Tuška – poslanec OZ
12. 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 Marián Plavec a Marcel Tuška 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 11. zasadnutia OZ
5. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2019
6. Prerokovanie projektového zámeru „Výstavba veterného parku v k. ú. Dedina Mládeže“
7. Prerokovanie žiadostí
8. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2020 a rozpočtové opatrenia
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 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dedina Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Tibor Fülöp a Ing. Ottó Varga.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.97/2020:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
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1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 14. septembra 2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
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.98/2020:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ
Pani starostka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č. 4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.99/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 11. zasadnutia OZ.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.5 – Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti
STKO N-14 a.s. za rok 2019
Pani starostka informovala, že dňa 15. júla 2020 v Kolárove sa konalo riadne valné
zhromaždenie spoločnosti STKO N-14 a.s. Neded. Spoločnosť v roku 2019 dosiahla
hospodársky výsledok – stratu vo výške 56 439,74 eur. Voľná kapacita skládky je pri
predpokladanom zavážaní na úrovni roku 2019 cca. 7000 m3/rok postačuje na cca. 3,2 roka.
Akcionári sa dohodli na zvýšení ceny za zneškodňovanie jednej tony komunálneho odpadu pre
akcionárov od 1.1.2021 o 2,05 eur. (od 1. augusta 2019 26,08 eur).
K programovému bodu č.5 - Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14
a.s. za rok 2019 bolo prijaté uznesenie č.100/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Prerokovanie projektového zámeru „Výstavba veterného
parku v k. ú. Dedina Mládeže“
Pani starostka informovala, že na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil
predstaviteľ spoločnosti Energiepark s.r.o., ktorý predstavil zámer spoločnosti „Veterný park
Dedina Mládeže“. Pani starostka ďalej informovala prítomných, že na obecný úrad bolo podané
ďalšie podanie podobného charakteru, vybudovanie veterného parku od spoločnosti
Greenenergy Slovakia, ponuka bola doručená na Obecný úrad dnes, t. j. dňa 18. septembra
2020.
Na nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pripraví porovnanie 2 ponúk a pripravia
sa podklady pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Treba osloviť aj obyvateľov obce.
Pani starostka vyžiadala stanovisko od nezávislej organizácie. Priatelia Zeme - SPZ je
neziskové a nezávislé občianske združenie pôsobiace od roku 1996, venujúce sa problematike
ochrany životného prostredia na Slovensku ale i v globálnom meradle. Zameriava sa
predovšetkým na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.
Na žiadosť obce k uvedenému zámeru poslali nasledovné pripomienky:
„1/ Veterná energia je jednou z obnoviteľných energii a rozšírenie jej využívania ako zdroja
energie na Slovensku vnímame pozitívne. Nedochádza pri nej k toxickému znečisteniu a je
dobrou alternatívou voči fosílnym palivám.
2/ Dôležité je však umiestnenie takejto veternej elektrárne nielen z hľadiska ochrany prírody a
krajiny, ale aj z dôvodu dostatočnej vzdialenosti od obydlí občanov, aby neboli vystavení
zvýšenému hluku.
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Investícia musí prejsť riadnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie (proces EIA), v
rámci ktorého navrhujeme v prípade, že by ste mali pochybnosti o dostatočnej vzdialenosti od
obydlí občanov požadovať hlukovú štúdiu.
3/ Keďže sa jedná o spoločnosť, ktorá podľa svojho portfólia má už skúsenosti s výstavbou a
prevádzkou takéhoto parku, nie je tu podľa nášho názoru nebezpečie nedostatočnej odbornej
realizácie a prevádzky tohto parku.
4/ Možným spôsobom získania lepšieho obrazu o činnosti tohto parku je možné získať napr.
priamou návštevou už existujúceho veterného parku, v rámci ktorej by bolo vhodné okrem
zástupcov obce zobrať so sebou aj niektorých aktívnych občanov.“
Nakoľko realizácia zámeru by mala aj finančné prínosy pre obec, pani starostka navrhovala
zvážiť túto príležitosť pre ďalší rozvoj obce.
Obec má veľa plánov, ktorých realizácia vyžaduje finančné prostriedky, napríklad rozšírenie
vodovodu v časti Malý Ostrov, oprava miestnych komunikácií, riešenie zberu komunálneho
odpadu v časti Malý Ostrov, oprava a údržba obecných budov – budova na športovom ihrisku,
budova požiarnej zbrojnice, autobusové zastávky, rekonštrukcia kultúrneho domu,
hygienických zariadení v kultúrnom dome, rekonštrukcia javiska, ktorá je v havarijnom stave,
budovy bývalého obecného úradu, rekonštrukcia námestia, obnova detského ihriska, zriadenie
materskej škôlky, vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov – vytvorenie stavebných
pozemkov, rekonštrukcia miestneho rozhlasu, opravy v cintoríne – spadol strop, je pokazené
chladiace zariadenie, zabezpečenie riadneho chodu obce – napríklad vytvorenie pracovných
miest, atď..
K programovému bodu č.6 - Prerokovanie projektového zámeru „Výstavba veterného parku
v k. ú. Dedina Mládeže“ bolo prijaté nasledovné uznesenie č.101/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o podaní ďalšieho záujemcu o vybudovanie veterného parku
v obci Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Prerokovanie žiadostí
Pani starostka informovala prítomných, že na Obecný úrad bola dňa 8. septembra 2020
elektronicky doručená žiadosť spoločnosti Obecné siete.
Z dôvodu zabezpečenia elektronických telekomunikačných služieb v rámci verejného
technického vybavenia územia žiadajú obec o zaevidovanie a zaradenie nimi vybudovanej
komunikačnej siete a optických rozvodov v intraviláne obce do územného plánu obce, nakoľko
sa jedná o spoločné vedenie pre digitalizáciu obce, využitie kamerových a iných
telekomunikačných prostriedkov pre obec a verejnosť.
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Spoločnosť Obecné siete, s.r.o.je evidovaná ako spoločnosť poskytujúca služby v rámci
verejného záujmu.
Bolo uvedené, že v prípade ďalšej zmeny územného plánu obce bude žiadosti vyhovené.
K programovému bodu č.7 - Prerokovanie žiadostí bolo prijaté uznesenie č.102/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť spoločnosti Obecné siete, s.r.o. o zaevidovanie a zaradenie vybudovanej
komunikačnej siete a optických rozvodov v intraviláne obce do územného plánu obce
Dedina Mládeže.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2.
štvrťrok 2020 a rozpočtové opatrenia
Pani starostka informovala prítomných o plnení rozpočtu obce k 30.06.2020.
Ďalej, informovala poslancov o výpadku daňových príjmov obce z dôvodu Covid na základe
informácie ministerstva financií vo výške 5598,- eur a o pomoci obciam od štátu, možnosti
čerpania návratnej finančnej výpomoci, ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku
2020.
Pani starostka navrhovala využiť túto možnosť a požiadala poslancov o schválenie podania
žiadosti o návratnú finančnú výpomoc.
Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok
2020 a rozpočtové opatrenia bolo prijaté uznesenie č.103/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2020.
2. Informáciu starostky obce o pomoci obciam od štátu, možnosti čerpania bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci, ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku
2020.
B. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č.2020/3 a 2020/4 na úpravu rozpočtu obce Dedina Mládeže
za 2. štvrťrok 2020.
2. Podanie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci v zmysle
schváleného uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 494 z 12. augusta
2020 v maximálnej výške uvedenej v prognóze Ministerstva financií Slovenskej republiky,
t.j. vo výške 5 598,-eur.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
Pani starostka informovala poslancov o pracovnom stretnutí s ministrom dopravy
a výstavby SR, pánom Andrejom Doležalom, dňa 3. júla 2020 v Komárne. Témou stretnutia
bola diskusia o plánoch ministerstva v našom regióne.
Spadnutie omietky v cintoríne na budove domu smútku nie je to možné riešiť cez
Komunálnu poisťovňu a poistnú zmluvu. Technický stav budovy je vo výlukách, takže nie je
možné to poistiť.
Postrekovanie komárov: obec objednala postrekovanie komárov, ale z dôvodu
nepriaznivého počasia nebolo možné realizovať. Združenie obcí Dolného Žitného ostrova sa
pokúsi na budúci rok o ekologickú likvidáciu komárov.
Pani starostka informovala o vzniku novej jednotnej elektronickej databázy a webovej
aplikácie v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky „Register
odchytených a túlavých zvierat (ROTZ)“.
Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a starostlivosť o ne (§ 22 ods. 10 a 11
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení). Do aplikácie bola obec
automaticky zaregistrovaná. Aplikácia ROTZ eviduje odchytené zvieratá po dobu 3 mesiace.
Následne, pokiaľ nie je zviera vrátené majiteľovi, sa stáva majetkom obce.
Aplikácia ROTZ automaticky upozorní na každé odchytené zviera v katastrálnom území našej
obce, na zmenu stavu zvieraťa a rovnako nás informuje aj o prevode vlastníctva zvieraťa.
ROTZ prispeje k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých
zvierat. K verejnej časti aplikácie, ktorá obsahuje databázu evidovaných stratených zvierat za
tri mesiace, bude mať prístup každý.
Pani starostka informovala o stretnutí s poslancom NR SR pánom Róbertom Halákom
dňa 11. septembra 2020. Témou rokovania bolo budovanie cyklotrasy Šaľa-Vlčany-NededDedina Mládeže-Kolárovo. Na pracovnom stretnutí prítomní starostovia a primátori súhlasili
so založením združenia obcí a miest za účelom budovania cyklotrasy s názvom Cyklotrasa
Dolné Považie. Do združenia má záujem vstúpiť aj obec Zemné.
Pani starostka žiadala poslancov o schválenie založenia združenia.
Pani starostka informovala prítomných, že stavby nachádzajúce sa v areáli Centra pre
deti a rodiny Dedina Mládeže, hospodárska budova a garáž, sú zapísané na liste vlastníctva na
obec. Fyzické odovzdanie sa uskutočnilo, ale je dohodnuté, že CDR vyprace budovu do
30.11.2020 a do 31.12.2020 CDR uskladní veľkoobjemové zariadenia v hospodárskej budove.
Pani starostka informovala o poskytnutých dotáciách z Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Na akciu Tekvicový festival v obci Dedina Mládeže vo výške: 650,- €.
Na akciu Vybudovanie oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove vo výške 1150 €.
Pani starostka informovala o výsledku verejného obstarávania na Elektrické pripojenie
verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže. Víťazným uchádzačom je
spoločnosť ELMARK PLUS s.r.o., IČO: 46331662, Kráľovská , 927 01 Šaľa, Slovensko. Cena
diela je 4 572,58 Eur s DPH. Zmluva bola podpísaná 24.8.2020 a je zverejnená so všetkými
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prílohami na webovom sídle obce. Súhrnná správa je zverejnená v profile verejného
obstarávateľa.
Pani starostka informovala o výsledku verejného obstarávania na výstavbu
multifunkčného ihriska. Víťazným uchádzačom je spoločnosť MARO, s.r.o., Podhradská
cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020 s cenou 53 563,95 eur s DPH.
Zmluva sa podpíše v pondelok.
Vo veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy pani starostka informovala
prítomných, že súdne pojednávanie bude na Okresnom súde v Komárne dňa 8. októbra 2020.
Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.9 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo
prijaté uznesenie č.104/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o pracovnom stretnutí s ministrom dopravy a výstavby SR,
pánom Andrejom Doležalom, dňa 3. júla 2020 v Komárne.
2. Pani starostka informovala o vzniku novej jednotnej elektronickej databázy a webovej
aplikácie v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
„Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ)“.
3. Informáciu starostky obce o pracovnom stretnutí s poslancom NR SR pánom Róbertom
Halákom dňa 11. septembra 2020 vo Vlčanoch a o založení združenia obcí a miest za
účelom budovania cyklotrasy s názvom Cyklotrasa Dolné Považie.
4. Informáciu starostky obce o prevzatí odkúpených budov od Centra pre deti a rodiny Dedina
Mládeže.
5. Informáciu starostky obce o poskytnutých dotáciách z Úradu Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Na akciu Tekvicový festival v obci Dedina Mládeže vo výške 650,- eur a na akciu
Vybudovanie oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove vo výške 1150 eur.
6. Informáciu starostky obce o výsledku verejného obstarávania na Elektrické pripojenie
verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže. Víťazným uchádzačom je
spoločnosť ELMARK PLUS s.r.o., IČO: 46331662, Kráľovská , 927 01 Šaľa, Slovensko.
Cena diela je 4 572,58 Eur s DPH.
7. Informáciu starostky obce o výsledku verejného obstarávania na výstavbu multifunkčného
ihriska. Víťazným uchádzačom je spoločnosť MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52
Sučany, IČO: 36407020 s cenou 53 563,95 eur s DPH.
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov o zriadení združenia obcí Vlčany, Neded, Dedina
Mládeže, Zemné a miest Kolárovo, Šaľa s názvom Cyklotrasa Dolné Považie.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Ing.
Ottó Varga)
Hlasovanie za: 3
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 18. septembra 2020
 K programovému bodu č.10 – Diskusia
V rámci diskusie bolo spomenuté, že dotácie na Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja sa
podávajú do konca septembra 2020.
 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 21. septembra 2020

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

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

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

Tibor Fülöp, v.r.

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

