
 

Uznesenie č.30/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č.1 – Otvorenie 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 
 

1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

www.obecdedinamladeze.sk dňa 25. augusta 2015. 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

  

 

Uznesenie č.31/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Varga, Fülöp, Plavec. 

 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


 

Uznesenie č.32/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č. 4 - Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže  

za 2. štvrťrok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2015 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

                                                               Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                          starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.33/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č. 5 - Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone 

pôsobností obcami SR 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Informatívnu správu starostky obce o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu SR zameranej na efektívnosť a účinnosť pri výkone pôsobností obcami SR  

 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 



 

Uznesenie č.34/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č.  6 - Informácia o hospodárení spoločnosti STKO  N-14 a.s. 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

 

A. Berie na vedomie 

 
1. Informáciu starostky obce, Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej o hospodárení 

spoločnosti STKO N-14, a.s.  

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.35/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č. 7 - Informácia o podaných a pripravovaných projektoch obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce, Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej o podaných žiadostiach 

obce: žiadosť o poskytnutie podpory v rámci Programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť. 

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola vo výške 800,- euro. Obec požiadala 

o poskytnutie 720,- eur na obnovu parku pri lurdskej jaskyni – podanie bolo 

neúspešné. 

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Nadácie Gábora Bethlena bola úspešná, obci pridelili 

finančné prostriedky vo výške 100 000,- Ft na projekt „Mesterségek ünnepe 

Ifjúságfalván“ 

3. Pripravované projekty obce Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu. Predmetom 

projektu, ktorého realizácia je naviazaná na združenie obcí, je súbor aktivít a opatrení 

zameraných na predchádzanie vzniku BRKO a kuchynského a reštauračného odpadu s 

cieľom zníženia produkcie zmesového komunálneho odpadu.  

4. V štádiu prípravy je Projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“ 

Žiadosť treba podať do 30.septembra 2015.  

5. Projekt „Obnova a rozvoj obcí – Dedina Mládeže“ v rámci Programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013 na vybudovanie kamerového systému v obci bola podaná, 

v súčasnosti prebieha vyhodnotenie podania.  

 

B. Schvaľuje 
1. a) Spoluúčasť obce Dedina Mládeže na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu 

žiadateľa Združenie Dolný Žitný ostrov, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os 1, 

Aktivita B. 

     b) Zabezpečenie spolufinancovania obce Dedina Mládeže vo výške 5% z alikvotnej 

čiastky projektu spadajúcej na aktivity týkajúce sa obce Dedina Mládeže, t.j. 1 816,53 eur 

2. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Obnova verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“, ktorý je realizovaný v obci Dedina 

Mládeže, 

     b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

     c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 



 

Uznesenie č.36/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č.  8 - Prejednanie a schválenie zámennej zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže  

A. Konštatuje 

 
1. Zverejnenie zámeru Obce  Dedina Mládeže podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dedina 

Mládeže evidované na LV č. 1389 vedenom na Okresnom úrade Komárno, 

katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže, kat. územie: Dedina Mládeže, 

označené ako: 

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1552, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2474 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1132/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 730 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1634, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1309 m2 

podľa predloženého návrhu zo dňa 10.08.2015. 

 

B. Schvaľuje s počtom 4 hlasov členov obecného zastupiteľstva, čo 

predstavuje viac než 3/5 väčšinu všetkých poslancov 
 

a) spôsob prevodu – zámenu nehnuteľností evidovaných na LV č. 1389 vedenom na 

Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže, kat. územie: Dedina 

Mládeže, označených ako: 

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1552, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2474 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1132/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 730 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1634, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1309 m2. 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 

b) zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Dedina Mládeže o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku evidovaných na LV č. 1389 vedenom na Okresnom 

úrade Komárno, katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže, kat. územie: Dedina Mládeže, 

označených ako: 

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1552, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2474 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1132/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 730 m2  

‒ parc. reg. ,,E” č.: 1634, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1309 m2. 

 

za nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve obchodnej spoločnosti AGROREAL 

Dedina Mládeže a.s., sídlo: č. 190, 946 03 Dedina Mládeže, IČO:34 137 777 vedených na 

katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. územie: Dedina Mládeže, obec: Dedina 

Mládeže,  

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1721, označených ako: parc. reg. „E“ č.: 971, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 450 m2, 



 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 20/24 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1722 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 972, druh 

pozemku: orná pôda o výmere  547m2, 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5/6 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1727 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 975, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 547 m2, 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4/10 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1728 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 976, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 957 m2, 

‒ celkovo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/8 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1757 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 1071, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 1649 m2, 

‒ celkovo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 104/240 k celku k 

nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 1760 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 

1075, druh pozemku: orná pôda o výmere 1180 m2, 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 k celku nehnuteľnostiam evidovaným 

na LV č. 1761 označených ako: parc. reg. „E“ č.: 1076, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 601 m2, 

‒ celkovo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 12/48 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1708, označených ako: parc. reg. „E“ č.: 949, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 2712 m2, 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4/12 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1709, označených ako: parc. reg. „E“ č.: 950, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 450 m2, 

‒ o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 20/48 k celku k nehnuteľnostiam 

evidovaným na LV č. 1710, označených ako: parc. reg. „E“ č.: 951, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 1829 m2, 

 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v 

vzájomnom majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve a užívaní 

zmluvných strán. 

Zámena nehnuteľností sa uskutočni bez vzájomného finančného vyrovnania. Náklady 

spojené so zámenou nehnuteľností – správny poplatok, hradia zmluvné strany spoločne 

a nerozdielne.  

 

 
Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 



 

Uznesenie č.37/2015 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 28. augusta 2015   

 

K programovému bodu č.  9 – Organizačné 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže  

A. Berie na vedomie 
 

1. Informácie starostky obce, Mgr. Ing. Gabriely Gönczölovej o: 

- Žiadosti Mariána Vargu o prenájom pozemku, 

-  podaní Petície za pokrytie obce Dedina Mládeže signálom mobilnej 

telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovakia, a.s. dňa 29.07.2015, 

- sponzorovaní akcie 5. Lečofest,  uskutočnenej dňa 22. augusta 2015, poskytnutím 

pomoci pri pokosení futbalového ihriska a nákupom cien do tomboly v hodnote 

100,60 eur, 

-  zorganizovaní absolventskej praxe od.1.7.2015 do 31.12.2015,  

- skončení nájmu bytu v 9 b.j. k 31.12.2015,  

-  plánovaných akciách obce v roku 2015 (ZPOZ, Maloostrovské hody, Pietny akt 

k pamiatke všetkých svätých, Zapálenie 1.adventnej sviečky na spoločnom 

adventnom venci, Vyrezávanie tekvíc, Stretnutie dôchodcov, Mikulášske oslavy) 

- plánovaných prácach v roku 2015 (park pri lurdskej jaskyni, údržba cintorína, 

čistenie lesa na Malom Ostrove, oprava ciest, oprava a vyčistenie dažďových vpustov 

na budove kultúrneho domu, riešenie zberu separovaného odpadu na Malom Ostrove) 

- možnosti využitia budovy bývalej školy na Malom Ostrove,  

-  prevádzke Ekodvora Dedina Mládeže, 

-  projekte DCOM- Dátové centrum obcí a miest.   

 

  

 

 

Hlasovanie za: Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 


