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Prítomní:    

Starostka obce:  Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová  

Zástupca starostky:     Tibor Fülöp 

Poslanci OZ:   Mahuliena Skalnická  

Ing. Ottó Varga  

Marián Plavec  

Ospravedlnený:  Marcel Tuška  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

        

6.  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. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:  

 

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2015 

  5. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR 

  6. Informácia o hospodárení spoločnosti STKO  N-14 a.s. 

  7. Informácia o podaných a pripravovaných projektoch obce 

  8. Prejednanie a schválenie zámennej zmluvy 

  9. Organizačné 

10. Diskusia 

11. Záver  

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 30/2015:  

 

 

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 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Tibor Fülöp. 

 

 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Ing. Varga, Fülöp, Plavec.    

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.31/2015:  

 

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 

 

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

za 2. štvrťrok 2015 
 

Pani starostka informovala poslancov o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže k 30.06.2015.   

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 32/2015:  

 

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 

 

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

výkone pôsobností obcami SR 

 

Pani starostka informovala poslancov nasledovne: V roku 2014 Najvyšší kontrolný úrad SR 

vykonal kontrolu efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR. Bola to 

celoslovenská kontrola vybraných kompetencií samosprávy, v rámci ktorej bolo postupmi 

výkonnostnej kontroly preverených 93 obcí a miest SR, medzi nimi aj obec Dedina Mládeže. 

V našej obci bola kontrola realizovaná uplatnením postupu podľa § 22 zákona č. 39/1993 Z. z. 

o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zber údajov bol vykonaný formou tabuliek a riadených 

rozhovorov so zástupcami obce.  
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V tabuľke poradového umiestnenia obec Dedina Mládeže sa nachádza na 45. mieste 

z kontrolovaných 93 obcí a miest.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 33/2015:  

 

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 

 

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

 

Pani starostka informovala poslancov nasledovne: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 

bola založená v zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií 

podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Zakladateľmi bolo mesto Kolárovo a 13 obcí (Neded, Diakovce, Vlčany, Tešedíkovo, 

Žihárec, Zemné, Kráľová nad Váhom, Kráľov Brod, Andovce, Komoča, Dedina Mládeže, 

Bodzianske Lúky a Dolný Chotár). Cieľom založenia spoločnosti bola vyriešiť zneškodnenie 

vzniknutého komunálneho odpadu v okolitom regióne. Výstavba 1.etapy skládky TKO bola 

dokončená v roku 1998 zároveň 1. januára 1999 bola daná do prevádzky. V roku 2007 bola 

dokončená 2.etapa a zároveň zahájená jej prevádzka.  

Spoločnosť v roku 2014 dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške 137 309,39 €. 

Strata je zapríčinená nasledovnými nepriaznivými faktormi:  

- Nesplnenie pôvodného stanoveného plánu zo strany jednotlivých akcionárov 

- Náklady na zhutnenie skládky s kompaktorom Bomag 37t 

- Pribudli náklady spojené s prípravou výstavby 3.etapy skládky TKO 

Pre riešenie nepriaznivej finančnej situácie spoločnosti, ktorá v budúcnosti môže spôsobiť aj 

to, že spoločnosť nebude schopná z finančných dôvodov prevádzkovať svoju skládku a bude 

musieť ukončiť svoju činnosť,  bol vypracovaný Finančný plán na rok 2015. Cieľom 

finančného plánu je optimalizovať jednotlivé hospodárske ukazovatele tak, aby hospodársky 

výsledok spoločnosti v roku 2015 bol vyvážený alebo mierne ziskový.  

Finančný plán vychádza zo súčasnej situácie, kedy je cena za zneškodnenie jednotkového 

množstva odpadu 21,08 €. Finančný plán obsahuje 5 variant riešenia. Na valnom zhromaždení 

bola prijatá varianta „C“ s tým, že poplatok za uloženie odpadu bol navýšený z 21,08 € na 

23,00 €/t  (27,60 € /t s DPH + poplatok za uloženie). 
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K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 34/2015:  

 
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 

 

 

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

obce 

 

Pani starostka informovala prítomných, že bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory 

v rámci Programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Maximálna výška podpory na jeden projekt 

bolo 800,- euro. Obec požiadala o poskytnutie 720,- eur na obnovu parku pri lurdskej jaskyni 

– podanie bolo vyhodnotené v priebehu mesiaca júl, podanie nebolo úspešné. 

- Podanie na MF SR bolo neúspešné, 

- Z nadácie Gábora Bethlena žiadosť o poskytnutie dotácie bola úspešná, obci pridelili 

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

Ifjúságfalván“ 

Pripravované projekty obce: 

- Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu 

- Od 1. 1. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento 

zákon prináša zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a taktiež nastavuje 

pravidlá nakladania s BRKO. Podľa § 81 ods. 7 b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

-  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania 

- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

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. Očakávaným 

výsledkom projektu je zníženie množstva BRKO ako aj zmesového komunálneho odpadu, čo 

znamená ušetrenie financií obce a súlad odpadového hospodárstva obce s platnou legislatívou. 

Sekundárnym prejavom úspešnej realizácie projektu môže byť zníženie nelegálnych skládok 

biologicky rozložiteľného odpadu, resp. zníženie prípadov spaľovania tohto odpadu na 

záhradách. 

Podstatou projektu je vytvorenie komfortného systému predchádzania vzniku biologicky 
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rozložiteľných odpadov pre obyvateľov všetkých obcí, ktoré sú súčasťou združenia obcí. Jeho 

realizácia spočíva v zabezpečení všetkých domácností kvalitnými kompostérmi, určenými na 

tvorbu kompostu z bioodpadu produkovaného v domácnostiach a záhradách.  

Pre kompostovanie bioodpadu z údržby verejnej zelene budú dodávané veľkoobjemové 

kompostéry. Vo všetkých zariadeniach na prípravu stravy, ktoré prevádzkujú obce, budú 

využívané elektrické kompostéry, čo znamená, že obec nemusí vynakladať žiadne finančné 

prostriedky na zber kuchynského odpadu. Obec bude zabezpečená taktiež jedným obecným 

štiepkovačom. 

Súčasťou projektu, ktorého trvanie je približne 2 roky, bude i informačná kampaň v podobe 

viacerých osvetových aktivít vedúcich k motivácii obyvateľstva kompostovať, resp. znižovať 

množstvo zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia dostanú množstvo informácií k téme 

kompostovania. Táto osveta bude zameraná na vysvetlenie významu, ako aj výhodám 

kompostovania a nakladania s bioodpadom. Obyvatelia obce budú informovaný o tom, ako sa 

má správne kompostovať. K motivácii obyvateľstva kompostovať bioodpad bude viesť aj 

súťaž, v rámci ktorej budú môcť vybrané domácnosti získať ceny v podobe prekopávačov 

kompostu, resp. záhradných drvičov. 

Projekt bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného 

programu Kvalita životného prostredia (ďalej OPKŽP). Konkrétne ide o prioritnú os 1 

aktivitu B. Nenávratný finančný príspevok Z OPKŽP je vo výške 95% z ceny projektu. To 

znamená, že 5% z ceny projektu hradí obec. 

Podanie pripraví RRA Komárno.  

- Projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“ 

Žiadosť treba podať do 30.septembra 2015.  

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

SR 2007 – 2013 na vybudovanie kamerového systému v obci. Žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok je registrovaný na PPA.   

 

K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 35/2015:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

- 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. 

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

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

Ifjúságfalván“ 

- 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.  

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

Žiadosť treba podať do 30.septembra 2015.  



Z á p i s n i c a  
Z          zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 28. augusta 2015 
  

-6- 

 

- 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 

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 

 

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

 

Pani starostka informovala prítomných, že vlastníctvo pozemkov na území obce nie je všade 

vysporiadané. Obec plánuje aj vytvorenie stavebných pozemkov, ale treba pouvažovať aj 

o výstavbe nájomných bytov. Po predchádzajúcom rokovaní so zástupcami spoločnosti 

Agroreal Dedina Mládeže, a.s. podala spoločnosť Žiadosť o zámenu pozemkov 

nachádzajúcich sa pod futbalovým ihriskom a ulicou Novou vo vlastníctve spoločnosti 

a pozemkov pod hospodárskym dvorom, ktoré sú vo vlastníctve obce. V súlade s platnými 

právnymi predpismi bol zverejnený zámer a je vyhotovená zámenná zmluva.    

  

K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 36/2015:  

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. 
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B. Schvaľuje 

 

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, 
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‒ 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 

 

 K programovému bodu č.9 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala prítomných o nasledovných záležitostiach:  

- Žiadosť o prenájom pozemku Marian Varga – bol pozvaný na zasadnutie OZ.  

- Petícia za pokrytie obce Dedina Mládeže signálom mobilnej telekomunikačnej siete 

spoločnosti Orange Slovakia, a.s. bola podaná dňa 29.07.2015 

- 5. lečofest dňa 22. augusta 2015, na žiadosť pani Eriky Hamovej obec poskytla pomoc 

pri pokosení futbalového ihriska a nákupom cien do tomboly v hodnote 100,60 eur 

- Absolventská prax Mgr. Sandra Kovácsová od.1.7.2015 do 31.12.2015, projekt je 

financovaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny  

- Skončenie nájmu bytu v 9 b.j. 31.12.2015. 

- Plánujú sa nasledovné akcie v roku 2015: ZPOZ, Pietny akt k pamiatke všetkých 

svätých, Zapálenie 1.adventnej sviečky na spoločnom adventnom venci, Vyrezávanie 

tekvíc, Stretnutie dôchodcov, Mikulášske oslavy. 

- Plánované práce ku konca roka 2015: park pri lurdskej jaskyni, údržba cintorína, 

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

na budove kultúrneho domu, riešenie separovaného odpadu na Malom Ostrove. 

Pani starostka ďalej informovala :  

- O budove bývalej školy na Malom Ostrove,  

- O prevádzke Ekodvora Dedina Mládeže,  

- O projekte DCOM- Dátové centrum obcí a miest. Legislatívne požiadavky podľa 

zákona o e-Governmente č.305/2013 Z. z. do roku 2016 vyžadujú, aby všetky obce 

a mestá zabezpečili možnosť elektronicky komunikovať s občanom.  
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K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 37/2015:  

 

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 

 

 K programovému bodu č.10 – Diskusia 

 

Do diskusie sa prihlásila Mahuliena Skalnická, navrhovala vytvoriť dopravné ihrisko 

na Malom Ostrove (budova bývalej ZŠ).   
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 K programovému bodu č.11 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

  

 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 31. augusta 2015 

 

                                                               

 

 

                                                                             Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mahuliena Skalnická, v.r.             ...........................  

  

Tibor Fülöp, v.r.                            ........................... 


