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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  

Poslanci OZ:   Tibor Fülöp 

Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška 

Ing. Ottó Varga  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Ospravedlnený:          Marián Plavec   

     

14. 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 2016 

5. Informácia  o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2015 

6. Informácie o projektoch obce 

  7. Organizačné 

  8. Diskusia 

  9. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 81/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

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

www.obecdedinamladeze.sk dňa 6. septembra 2016. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

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 Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická. 

 

 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Marcel 

Tuška.    

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.82/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 - Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 2. 

štvrťrok 2016 

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 83/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2016 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č. 5 - Informácia  o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. 

za rok 2015 

 

Pani starostka informovala, že dňa 20. júla 2016 sa na Obecnom úrade Neded uskutočnilo 

riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N – 

14 a.s., Neded. Predmetom rokovania bolo prejednanie a schválenie účtovnej závierky 

spoločnosti, prerokovanie obsahu výročnej správy spoločnosti a prejednanie výstavby III. 

Etapy STKO.  

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške 63 745,04 eur. 

Negatívny vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti mali nasledovné faktory:  

- Nesplnenie pôvodne stanoveného plánu zo strany jednotlivých akcionárov 

- Výšku nákladov významne ovplyvňujú odpisy. 

Zámery spoločnosti na rok 2016 sú nasledovné:  

- Začatie s výstavbou III.etapy skládky TKO 

- Priebežné prekrývanie I. a II. Etapy skládky TKO 

- Recyklácia uloženého stavebného odpadu.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 84/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Informáciu  o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2015 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.6 – Informácie o projektoch obce 

Pani starostka informovala: 

a) o pridelení grantu obci Dedina Mládeže na projekt „Festival tekvíc – oslava 

jesene“ z Nadácie ZSE vo výške 750,-€, 

b) o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR do 22.09.2016, na 3 oprávnené aktivity, ktoré sa môžu aj 

kombinovať: 

1. samostatné nasvietenie plochy vodorovného značenia už existujúceho 

priechodu pre chodcov 

2. osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel 

3. nákup mobilných detských dopravných ihrísk. Minimálna výška dotácie  je 

3 000,-eur max. 24 000,-eur. 

c) o možnosti požiadania o grant z Nadácie VÚB, 
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d) o rozdávaní balíčkov potravinovej pomoci pre občanov v obci, 

Rozdávanie balíčkov vykonal Červený kríž, výber občanov sa uskutočnil mimo 

obce. V obci Dedina Mládeže dostali balíček dňa 29.07.2016 dve rodiny, jedna 

z Malého Ostrova a jedna rodina z obce.  

e)  „Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže“ – čakáme na vyhodnotenie 

f) 3 projekty z Programu rozvoja vidieka – neoficiálne informácie, že sa výzvy zrušia  

g) Zriadenie materskej škôlky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na 

zvýšenie kapacít materských škôl, 

h) ohľadne budovy bývalej ZŠ na Malom Ostrove – stretnutie s pánom riaditeľom 

Detského domova Kolárovo. Pán riaditeľ vysvetlil postup ako majú postupovať 

v tomto prípade. Proces je začatý.  

i) Dňa 17. augusta 2016 vykonali pracovníci Ministerstva hospodárstva SR kontrolu 

na mieste na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže“. 

Predmetom kontroly boli predovšetkým kontrola skutočného dodania tovarov, 

vykonania prác deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, 

kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou, kontrola účtovníctva, kontrola 

dodržiavania pravidiel publicity, kontrola dokumentácie týkajúcej sa verejného 

obstarávania vykonaného v rámci projektu.   

j) Na deň 13. septembra 2016 máme nahlásenú ďalšiu kontrolu na mieste – zo 

Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcia fondov EÚ - na projekt Ekodvor 

Dedina Mládeže.    

 

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 85/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Informácia  starostky obce, JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej  

a) o pridelení grantu obci Dedina Mládeže na projekt „Festival tekvíc – oslava jesene“ 

z Nadácie ZSE vo výške 750,-€, 

b) o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra SR do 22.09.2016, 

c) o možnosti požiadania o grant z Nadácie VÚB, 

d) o rozdávaní balíčkov potravinovej pomoci pre občanov v obci, 

e) o vykonanej kontrole na mieste na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

Dedina Mládeže“ dňa 17. augusta 2016, 

f) o nahlásenej kontrole na mieste na projekt „Ekodvor Dedina Mládeže“ na deň 13. 

septembra 2016,  

g) o súčasnom stave bývalej základnej školy na Malom Ostrove. 

 

 

 



Z á p i s n i c a  
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 9. septembra 2016 
  

-5- 

 

B. Schvaľuje 

 
1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR  
 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 K programovému bodu č.7 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach:  

- Dňa 2.6.2016 bola doručená na Obecný úrad Žiadosť o súhlas k umiestneniu stavby. 

Nevitel a.s. Dunajská Streda v zastúpení investora O2 Slovakia s.r.o. žiada o vydanie 

predbežného súhlasu k umiestneniu stavby „ZS a RR bod Dedina Mládeže. Stavba sa 

skladá z oceľového stožiara výšky 40 m, z technologického kontajnera a z elektrickej 

prípojky v rozmeroch do 10 x 10m. Obecné zastupiteľstvo vydalo predbežný súhlas 

s umiestnením stavby uznesením č. 80/2016 bod A/1. Bola o tom informovaná 

spoločnosť a následne poslali na obecný úrad Nájomnú zmluvu, ktorú 

pripomienkovali naši právnici. Dňa 25.08.2016 bol zverejnený zámer.  

- Podanie pani Anny Füsiovej zo dňa 22.07.2016 na Obecný úrad.  

Dňa 25. júla 2016 sme uskutočnili spolu s mojim zástupcom, Tiborom Fülöpom 

miestni ohliadku, kolíky boli odstránené a pani Téglásová bola požiadaná, aby sa tie 

kolíky už znovu neumiestnili. Podanie je tým vyriešené, ale susedské vzťahy sú 

narušené. Pani Füsiová bola písomne informovaná, že kolíky boli odstránené.  

Nakoľko svoje podanie adresovala aj obecnému zastupiteľstvu z uvedeného dôvodu 

bolo podanie zaradené do programu dnešného rokovania.  

- Podanie Gáspára Molnára zo dňa 11.08.2016 v jazyku národnostnej menšiny – po 

maďarsky.  

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  upravuje stav hmotnej núdze. Suma životného minima je 198,09 eur pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu a 138,19 eur pre ďalšiu posudzovanú plnoletú FO to je  

spolu 336,28 eur – hmotná núdza. 

Podľa predložených dokladov nespĺňajú kritérium stavu hmotnej núdze. 

Za naše Kolárovo a mi Gútánkert polgári társulás pani Monika Kürtiová z krízového 

centra poskytli televízny prijímač žiadateľovi.  
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- Z Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie - Upozornenie 

v zmysle § 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) na invázne druhy rastlín 

Zverejnili sme na webovej stránke obce, na facebookovej stránke obce dňa 6. septembra 

2016.  

- Vytýčenie lesných pozemkov obce aj katastrálna hranica obce – boli vytýčené hlavné 

lomové body spoločnej hranice, Ing. Lőrincz – je to potrebné aby Lesy vrátili lesné 

pozemky obce. 

- Koncom septembra končí program Šanca na zamestnanie – od 1.1.2016 do 30.09.2016 

obec zamestnala cez uvedený program 10 občanov. Zisťujú sa možnosti ďalšieho 

zamestnávania nezamestnaných občanov. 

- V nedeľu, 11. septembra 2016 o 14.00 hod. bude modlitba pri prícestnom kríži, pri kríži 

v cintoríne a pri Máriácske na Malom Ostrove – Maloostrovské hody, každého srdečne 

očakávame.  

 

K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 86/2016:  

 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Riešenie podania pani Anny Füsiovej 
2. Upozornenie Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie 

v zmysle § 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších právnych predpisov na invázne druhy rastlín 

3. Vytýčenie lesných pozemkov obce  
4. Žiadosť pána Gáspára Molnára z Malého Ostrova o poskytnutie jednorazovej pomoci 

5. Informáciu o projekte  „Šanca na zamestnanie“.  

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 
B. Konštatuje 

 
1. Zverejnenie zámeru Obce Dedina Mládeže podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa z parcely reg. „E“ parc. č. 11605/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 22 

502 m2 časť o výmere 97 m² tak ako je konkretizovaná a graficky zakreslená v geometrickom 

pláne č.35049251-22/2016 zo dňa 14.07.2016 ako parcela reg. C KN č.11602/13 o výmere 97 

m2 druh pozemku ostatné plochy. Obec Dedina Mládeže je výlučným vlastníkom parcely reg. 

„E“ parc. č. 11605/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 22 502 m2 evidovanej na 

LV č. 556 vedenom na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže, 
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kat. územie: Dedina Mládeže za nájomné vo výške 1 500,-€/rok (tisíc päťsto) podľa 

predloženého návrhu zo dňa 25.08.2016.  

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: 1 (Marcel Tuška) 

zdržal sa: nikto 

 

C. Schvaľuje  

 
1. podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenechanie majetku obce Dedina Mládeže, a to časti o výmere 97 m² z parcely reg. 

„E“ parc. č. 11605/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast o výmere 22 502 m2 evidovanej na 

LV č. 556 vedenom na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor pre obec Dedina Mládeže, 

kat. územie: Dedina Mládeže., tak ako je konkretizovaná a graficky zakreslená v geometrickom 

pláne č. 35049251-22/2016 zo dňa 14.07.2016 označená ako parc. č.11602/13 do nájmu 

v prospech nájomcu: O2  Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 

35848863, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka číslo 27882/B na dobu určitú: a to na 30 rokov v zmysle priloženej Nájomnej zmluvy. 

 

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že nájomca bude v predmete prenájmu 

poskytovať elektronické komunikačné služby v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, čo je vzhľadom na nedostatok 

signálu resp. kvality signálu elektronických komunikačných sietí na území obce Dedina 

Mládeže v záujme obce Dedina Mládeže. 

 

3. Cenu nájmu, ktorá je stanovená vo výške 1 500 ,- EUR (tisíc päťsto) ročne, pričom táto cena je 

obvyklá v čase a mieste nájmu za akú sa obvykle prenechávajú do nájmu nehnuteľnosti toho 

istého alebo porovnateľného druhu s ohľadom na účel využitia. 

 

4. Jednorazové poskytnutie palivového dreva v objeme 5 lesných metrov bezodplatne do 

31.12.2016 žiadateľovi Gašparovi Molnárovi z Malého Ostrova.  

 

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp)  

Proti: 1 (Marcel Tuška) 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.8 – Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto.    

 

 K programovému bodu č.9 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 12. septembra 2016 

 

                                                               

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

  

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


