
Zápisnica 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa  15. júna 2012 
 

    13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a riadila starostka obce,  
Gabriela Gönczölová. Zasadnutie sa konalo za účasti štyroch členov Obecného zastupiteľstva, 
hlavnej kontrolórky obce a hostí. Pán poslanec Marián Plavec sa ospravedlnil. 
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 
 
Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:  

  
  1. Otvorenie 
  2. Určenie overovateľov zápisnice 
  3. Voľba návrhovej komisie 
  4. Prejednanie a schválenie predaja pozemku obce v rozlohe 41 m2 
  5. Organizačné 
  6. Záver 
 
 K bodu č.1 - Otvorenie 

 
    Pani starostka privítala prítomných a zahájila 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
Prečítala program rokovania.  
 
O predloženom programe prebehlo hlasovanie nasledovne:  
- za hlasovali 4 poslanci,  
- proti nebol nikto,  
- nezdržal sa nikto. 
 
 K bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice  

 
    Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Tibor Fülöp. 
 
 K bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 
    Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Ján Szénási, Tibor Fülöp. 
Za navrhnutých členov návrhovej komisie poslanci hlasovali nasledovne: 
- za hlasovali 4 poslanci,  
- proti nebol nikto,  
- nezdržal sa nikto. 
 
 K bodu č. 4 -   Prejednanie a schválenie predaja pozemku obce v rozlohe 41 m2 

 
Pani starostka informovala poslancov, že Správa katastra Komárno opäť prerušila konanie 

o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy 
uzatvorenej s pánom Ing. Čapkovičom, PhD. a manž., ktorej predmetom je odpredaj 41 m2 
pozemkov vo vlastníctve obce. Dôvodom prerušenia konania je, že vo výpise uznesenia 
Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže nebol uvedený dôvod osobitného zreteľa.  
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Po porade návrhovej komisie sa pristúpilo k hlasovaniu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne 
zrušilo bod B/1 uznesenia č. 102/2012 (predchádzajúce uznesenie vo veci) a následne 
schválilo uznesenie s doplnením osobitného zreteľa.  
 

 K bodu č.5 -  Organizačné 
 

Pani starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie grantu do Nadácie 
Orange o vybudovanie lurdskej jaskyne v obci Dedina Mládeže bola úspešná. Z 504 
predložených projektov bolo v 8. ročníku grantového programu Šanca pre váš región 
podporených 65 projektov a medzi nimi aj naše podanie. Žiadosť bola predložená v mene 
neformálnej skupine občanov, osoba zodpovedná za projekt je Jolana Morvaiová, pracovníčka 
obecného úradu. Spolupracijúce subjekty sú obec Dedina Mládeže a Agroreal Dedina 
Mládeže, a.s.. Na realizáciu projektu nám pridelili sumu vo výške 2 400,-€.  

Pani starostka ďalej informovala, že aktivačná činnosť v obci začína dňom 13. júna 2012 
na základe podpísanej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Nakoľko 
z miestnych nezamestnaných občanov nesplnil požadované podmienky nikto, na aktivačnú 
činnosť do obce bol zaradený nezamestnaný z Kolárova, pán Ján Marík. Pracovať bude do 
konca novembra 2012, týždenne 20 hodín.  

Pani starostka navrhovala podať žiadosť o dotáciu vo forme stavebnej ocele od 
spoločnosti Raven, a.s. na základe zverejnenej výzvy na materiál na vyhotovenie vstupnej 
brány cintorína a autobusových zastávok. Rozpočet vypracuje pán Titus Angyal.  

Pani starostka informovala o ústnej žiadosti pána Tibora Simigha z Kolárova, ktorý by 
mal záujem o odkúpenie cca. 70 ton  betónovej drte. Pani starostka navrhovala predajnú cenu 
7,-€ za tonu. Za odpredaj betónovej drte za predajnú cenu 7,-€/ton hlasovali poslanci 
jednohlasne.  

 
 K bodu č.6 – Záver 

 
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
 
 
Zapísala: Ing., Bc. Gabriela Gönczölová 
V Dedine Mládeže, dňa 18. júna 2012 
 
                                                               
                                                                              Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.                                         
                                                                                             starostka obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Ing. Ottó Varga, v.r.          ............................. 
 
Tibor Fülöp, v.r.                ............................ 


