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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  

Poslanci OZ:   Marián Plavec 

Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška 

Ing. Ottó Varga  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Ospravedlnený:    

Zástupca starostky:     Tibor Fülöp 

        

15. 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 HKO o vykonanej kontrole 

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2017 

6. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.2/2016 o miestnom poplatku za      

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

7. Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom ornej pôdy  

8. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2016 

9. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 2017 –  

    2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

10. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2017 

  11. Organizačné 

  12. Diskusia 

  13. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 87/2016:  
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

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

www.obecdedinamladeze.sk dňa 5. decembra 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, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Marcel Tuška a Mahuliena Skalnická. 

 

 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

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

Plavec.    

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.88/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 - Správa HKO o vykonanej kontrole 

 

Pani starostka pripomenula poslancom, že materiál dostali elektronicky. O vykonanej kontrole 

informovala prítomných pani JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka obce. 

 

 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie 89/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Správu hlavnej kontrolórky obce č. 02/HKO/2016 z kontroly dodržiavania zákonov 

a všeobecných platných právnych predpisov na úseku dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 K programovému bodu č. 5 - Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie 

január až jún 2017    

 

Pani starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 90/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2017 podľa zverejneného návrhu 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.6 –  Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže 

č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Pani starostka informovala, že návrh VZN obce Dedina Mládeže č.2/2016 bol zverejnený 

podľa platných právnych predpisov dňa 22.11.2016.  

Návrh VZN bol vypracovaný tak, že zvýhodnení budú tí občania, ktorí svedomite separujú 

komunálny odpad.  
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K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.91/2016:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.2/2016 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením na 

úradnej tabuli v obci dňa 22.11.2016.  

2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Dedina Mládeže č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.   

 

B. Schvaľuje 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.2/2016 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zverejneného návrhu. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 

 K programovému bodu č.7 – Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom ornej pôdy 

 

Pani starostka informovala nasledovne: „Podľa platnej Zmluvy o nájme poľnohospodárskych 

nehnuteľností č.438/2004 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 27.02.2008 a dodatku č.2 k zmluve 

o nájme obec prenajíma 333,9391 ha pôdy spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s.. 

V dodatku č.2 zo dňa 28.09.2012 bolo dohodnuté, že  zmluva je platná na dobu určitú do 

31.12.2017. Už v tom čase bolo slovne dohodnuté tiež, že keď nájomná zmluva končí, bude 

vyhlásená obchodná verejná súťaž.  

Výška nájomného bola dohodnutá dodatkom číslo 2 sumou vo výške 67,- eur/ha/rok, s tým, 

že spoločnosť Agroreal je aj poplatníkom dani z nehnuteľností prenajatých pozemkov.  

Do 31.12.2012 bolo nájomné vo výške 43,15 eur/ha/rok + DZN a na základe dodatku č.2 od 

1.1.2013 do 31.12.2017 bola dohodnutá vo výške 67,-eur/ha/rok +DZN. Od roku 2013 

nájomné v celkovej výške 22 373,92 eur. Splátky boli dohodnuté nasledovne: 12 rovnakých 

splátok vo výške 1 200,-eur/mesiac a mimoriadna splátka vo výške 7 973,92 eur raz ročne 

k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.  

Spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. bola doručená Výzva na vrátenie a prevzatie 

prenajatých pozemkov v zmysle § 12 zákona č.: 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
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pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 

koncom októbra 2016.  

Dňa 6. decembra 2016 bola doručená Obci Dedina Mládeže žiadosť spoločnosti Agroreal 

Dedina Mládeže, a.s. o predlženie nájomnej zmluvy.    

V žiadosti je uvedené, že Agroreal Dedina Mládeže, a.s si uplatňuje v zmysle ustanovenia § 13 

zákona č. 504/2003 Z. z. právo na prednostné uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.  

Podľa § 13 ods. 2 zákona č.: 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov: „Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na 

prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške; to 

neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím 

výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom 

blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo 

spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu) určený na iné ako 

poľnohospodárske účely.“. 

„Tu by som chcela poznamenať, že spoločnosť Agroreal Dedina Mládeže, a.s. si voči našej 

obci neplnila svoj záväzok uhrádzať nájomné  riadne a včas to v rokoch 2014 – splatnosť 

mimoriadnej splátky vo výške 7973,92 eur bola dodatkom č.2 dohodnutá k 1. októbru – splátka 

bola uhradená v dvoch splátkach 16.10.2014 vo výške 4000,-eur a dňa 22.12.2014 vo výške 

3973,92 eur. V roku 2015 bola mimoriadna splátka uhradená dňa 20.10.2015 v celkovej výške 

a v roku 2016 bola mimoriadna splátka uhradená dňa 7.11.2016.  

 Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť možno považovať žiadosť spoločnosti 

Agroreal Dedina Mládeže, a.s. za neopodstatnenú a to z dôvodu nesplnenia zákonných 

podmienok.“ 

„Nepopieram, že Agroreal v súčasnosti zamestnáva cca. 13 ľudí z obce. Spoločnosť hospodári 

v katastri obce Dedina Mládeže na cca. 850 ha pôdy. Obecné pozemky sú vo výmere cca. 330 

ha.  V rámci spolupráce by som chcela poďakovať pánovi predsedovi Turoňovi, že nám ak 

požiadam, pomôžu ale tu musím zdôrazniť, že väčšie práce ako napríklad úprava pozemku pri 

Detskom domove, úprava takzvaného smetiska pri Váhu, nakladač keď sme opravovali cesty 

na Malom Ostrove v marci tohto roka pomáhali stroje z Poľnohospodárskeho družstva 

Kolárovo. Keď sme získali traktor do Ekodvora bez vlečky požiadala som pána predsedu   

Turoňa, či by nám nemohol prepožičať vlečku – dostala som odpoveď že majú iba vlečku bez 

kolies. Od tej doby používame vlečku z Kolárovského PD. Za tú ochotu a pomoc vyslovujem 

teraz úprimnú vďaku pánovi predsedovi PD Kolárovo Ing. Tiborovi Mátému.  

Snahou vedenia obce nie je škodiť inému, ale v prvom rade starať sa a zveľaďovať našu obec, 

na čo sme prisahali pri zložení sľubu poslanca a starostu.   

A teraz dávam hlasovať, že kto je za, aby obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 

pozemkov od 1.1.2018.“ 
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K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.92/2016:  

 
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona  

     č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzatvorenie   

     Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov Obce Dedina Mládeže  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 3 ( Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: 1 (Mahuliena Skalnická) 

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže  

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: 

Obec Dedina Mládeže 

Nám. 4. apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže 

IČO: 00 306 428 

Zast.: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

Kontakt: 035/7779 131, 0918 873 241, e-mail: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk 

Účet obce: VÚB, a.s. 

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2122 4142 

 

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov 

vyhlasovateľa 

 

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:  

- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľností v katastrálnom území 

Dedina Mládeže,  evidované Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor uvedené 

v prílohe č.1 Podmienok obchodnej verejnej súťaže. (ďalej len „predmet súťaže“) 

- Súťažný návrh je možné podať len na nájom predmetu súťaže ako celku.  

- Minimálna požadovaná cena nájmu: 130,00 eur/ha/rok, s tým, že v cene je zohľadnená 

aj daň z nehnuteľností.   

- Oboznámenie sa s predmetom súťaže je možné na základe osobnej prehliadky. 

Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na 

kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením 

lehoty na predkladanie návrhov. 

Doba nájmu:  

- Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov od 01.01.2018. 

mailto:ocu_dedinamladeze@gutanet.sk
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Podmienky účasti v súťaži: 

- Účastník (navrhovateľ) súťaže uhrádza účastnícky poplatok v sume 33,-eur do pokladne 

Obecného úradu Dedina Mládeže alebo na bežný účet vyhlasovateľa vedený vo VÚB, 

a.s., IBAN: SK37 0200 0000 0000 2122 4142, v termíne určenom na ukončenie lehoty 

na predkladanie ponúk.   

- Navrhovatelia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok sa môžu zúčastniť otvárania obálok. 

Každý z nich má právo skontrolovať neporušiteľnosť obálky pred jej otvorením. 

- Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

 

Lehota a spôsob predloženia návrhu: 

- Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v priebehu 2. 

týždňa v roku 2017 na úradnej tabuli obce, v regionálnom týždenníku DELTA a na 

internetovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk.  

- Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade v Dedine 

Mládeže, na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže do 30. januára 2017 

v pracovných dňoch počas úradných hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke 

obce www.obecdedinamladeze.sk.  

- Lehota na podávanie návrhu je od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej 

verejnej súťaže do 31. januára 2017 do 12.00 hod., písomne v uzavretej obálke osobne 

alebo poštou na adresu vyhlasovateľa  s označením „OVS pozemky – prenájom 

NEOTVÁRAŤ“ (rozhodujúci je dátum skutočného doručenia a nie dátum podacej 

pošty).   

 

Vyhodnotenie ponúk:  

- Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 3. februára 2017 o 17.00 

hod. na Obecnom úrade v Dedine Mládeže. 

- Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena 

nájmu v eur/ha/rok.  

- Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade 

rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. 

 

Ďalšie podmienky účasti v súťaži   

Odovzdávaný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti: 

1. návrh je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením „OVS pozemky - prenájom  

NEOTVÁRAŤ“ 

2. uviesť výšku ceny nájmu, návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať  

telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný, 

3. potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Dedina Mládeže – potvrdenie 

vydá Obecný úrad Dedina Mládeže,  

4. potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku vo výške 33,00 €, ktorý sa záujemcom 

o prenájom nevracia, 

5. súťaže sa môže zúčastniť len podnikateľský subjekt, ktorý 

a) podniká v poľnohospodárstve minimálne 5 rokov, 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
http://www.obecdedinamladeze.sk/
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6. prílohou návrhu okrem potvrdenia citovaného v bode 3 a v bode 4 tohto oznámenia musí 

byť aj: 

a) originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra a/alebo 

živnostenského registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace;  

b) čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze a čestné 

prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii;  

c) čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, 

na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii;  

d) potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky. 

Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace; 

e) potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že nemá 

evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 

mesiace; 

f) plná moc v prípade zastupovania; 

g) potvrdenie z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (ak ide 

o samostatne hospodáriaceho roľníka) 

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

vyhlásenie výsledku súťaže. Vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho 

návrh bol vybratý, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov 

písomnou formou.  

 

 

B. Volí  

 

1. Súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A/1 tohto 

uznesenia v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec, 

Mahuliena Skalnická 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 3 ( Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: 1 (Mahuliena Skalnická) 
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 K programovému bodu č.8 – Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 3. 

štvrťrok 2016  

 

Materiál Správa a plnení príjmov  a výdavkov rozpočtu k 30.09. 2016 bola zaslaná 

poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky. 

 

K programovému bodu č.8 bolo prijaté uznesenie č.93/2016: 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Správu o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 3. 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, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

  

 

 K programovému bodu č.9 - Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Dedina Mládeže na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 

Materiál k programovému bodu bol doručený elektronicky. Pani starostka odovzdala slovo 

JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.   

 

K programovému bodu bolo prijaté uznesenie č.94/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 
1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 

2017-2019  a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.10 - Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže 

na rok 2017 

Pani starostka informovala, že Návrh príjmov a výdavkov na roky 2017 až 2019 bola zaslaná 

elektronicky. Rozpočet na rok 2017 schvaľuje obecné zastupiteľstvo a na roky 2018 a 2019 

berie na vedomie.  

 

K programovému bodu č.10 bolo prijaté uznesenie č.95/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2018 a 2019 

 

     B. Schvaľuje 

 
1. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuplatňovanie 

programu obce.   

 

2. Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2017 v členení: 

 

Bežné príjmy:                           191 727,-€ 

Kapitálové príjmy:                    157 476,-€ 

Príjmové finančné operácie:         8 288,-€ 

Celkové príjmy:                        357 491,-€ 

 

Bežné výdavky:                          181 242,-€ 

Kapitálové výdavky:                   165 764,- € 

Výdavkové finančné operácie:     10 485,- € 

Celkové výdavky:                       357 491,-€ 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.11 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach:  

- V súvislosti s umiestnením Oporného a vytyčovacieho bodu nadzemného vedenia 

elektronickej komunikačnej siete KNDEM/66255 – veža O2 sme dostali prostredníctvo 

e-mailu o naše stanovisko o umiestnenie veže na iné miesto, než to bolo odsúhlasené 

obecným zastupiteľstvom. Dôvodom žiadanej zmeny je, že Regionálna správa a údržba 

ciest Nitra a.s. dala spoločnosti Nevitel a.s. záporné stanovisko k umiestneniu stavby 

z dôvodu, že sa nachádza v ochrannom pásme blízko cesty č. II/573. Nové navrhované 

miesto predkladajú na priloženej mapke.  

- Povinné preskúmanie územného plánu obce Dedina Mládeže. Informácia o aktualizácii 

resp. preskúmaní Vám bola doručená elektronicky. Zhotoviteľ územného plánu obce 

Doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. Poslal ponuku na vypracovanie odborného 

posudku, nakoľko sme sa dohodli, že nie sú plánované tak významné zmeny, ktoré by 

ovplyvňovali náš územný plán.  

- Euroregionálne združenie Váh-Duaj-Ipeľ realizuje projekt s názvom: „Vypracovanie 

projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na  medzinárodnú 

cyklotrasu EUROVELO 6“ podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. Súčasťou projektu je aj cyklotrasa Kolárovo – Dedina 

Mládeže. Dotácia je vo výške 40 000,-eur. K tomu vlastné náklady projektu predstavujú 

sumu 4948 EUR. Táto suma by mala byť rozdelená medzi mestá a obce, ktorými bude 

cyklotrasa prechádzať. S ohľadom na dĺžku navrhnutej trasy by mala Obec Dedina 

Mládeže zaplatiť sumu vo výške 535,44 Eur. Nakoľko sme sa o tomto projekte už 

rokovali dovolila som si zmluvu podpísať s tým, že suma bude uhradená až po schválení 

obecným zastupiteľstvom.   

- V rámci úloh obce na úseku zamestnávania dňa 30.11.2016 bola podpísaná Dohoda 

č.16/14/010/75 podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. Zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi. Predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej 

núdzi, jedná sa o umožnení odpracovať 32 hodín mesačne formou menších obecných 

služieb uchádzačom o zamestnanie s trvalým pobytom v obci Dedina Mládeže.  

- Obec Dedina Mládeže má podanú žiadosť na úrad práce na vykonávanie dobrovoľníckej 

činnosti. Komisia ešte nerozhodla. V prípade schválenie začíname od 1.1.2017. 

V prípade neschválenia podáme žiadosť na úrad práce na § 50j zákona č.5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti. V tomto prípade je mesačná výška príspevku z úradu práce 

80% z celkovej ceny práce zamestnanca.   

- Informácie o výzvach: PPA ako poskytovateľ pre Program  rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 2014 – 2020 dňa 10. októbra 2016 zrušila výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie NFP číslo výzvy 12/PRV/2015 opatrenie č.7, podopatrenie č.7.4. Jedná 

sa o naše podanie Rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena okien a oprava fasády. 

Výzva bude opäť vyhlásená, termín nie je známy. Ďalšie dve podania ešte nie sú 

vyhodnotené (ulica Mičurínova a okolie KD).  

-   Z programu LEADER získalo Združenie obcí Dolného žitného ostrova dotáciu, výška     
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- dotácie pre obec Dedina Mládeže je vo výške 740,40 eur. Sumu 951,72 eur sme uhradili 

na účet ZODŽO, financovanie je formou refundácie. Obec Dedina Mládeže dostala 1 

motorovú pílu, 1 kosačku,  10 rukavíc, 2 role odpadových vriec, 10 tričiek s logom.  

- Dňa 25.11.2016 bola poukázaná na účet obce peňažná suma vo výške 212 132,24 eur na 

projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže. Uvedenú sumu sme 

uhradili spoločnosti HI-TECH Elektro, ktorá nám prepožičala sumu realizácie projektu.  

- Na Nitriansky samosprávny kraj sme podali v októbri 2016 žiadosti o dotáciu na kultúru 

na rok 2017 na akciu Oslava jesene – festival tekvíc výška žiadanej dotácie je 540,-eur, na 

šport na akciu Futbalový turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže, požadovaná suma 

830,-eur.  

- Zelené oázy 2017 máme vypracovaný projekt s názvom „Kvetinový most v obci Dedina 

Mládeže“. Poslala som zábery z projektu. Dátum podania žiadosti je pondelok 12. 

decembra 2016 do 16.00 hod. elektronicky. Požadovaná sume je vo výške 3 765,-eur, 

celková suma projektu je 4 715,- eur.  

- Zriadenie materskej škôlky. Čakali sme zverejnenie výzvy, výzva vyšla v novembri 2016, 

ale žiaľ po preskúmaní podmienok oprávnenosti žiadať dotáciu sme zistili, že obec Dedina 

Mládeže nespĺňa minimálnu hodnotu indexu investičnej účinnosti a z uvedeného dôvodu 

nie sme oprávnení podávať žiadosť o dotáciu. To znamená, že obec môže zriadiť materskú 

škôlku, ale musí nájsť na to financie. PD a rozpočet sa pripravuje.  

- Ministerstvo životného prostredia SR schválilo obci Dedina Mládeže projekt Rozšírenie 

Ekodvora v obci Dedina Mládeže vo výške 157 476,18 eur. Projekt obsahuje traktorový 

náves, čelný nakladač KUBOTA, ramenový reťazový nosič kontajnerov, drvič biologicky 

rozložiteľného odpadu, drvič drobného stavebného odpadu, paletový vozík s váhou a 

displejom, mobilný triediaci pásový dopravník, kontajner závesný otvorený na DSO 7 m3, 

2 ks kontajner závesný otvorený na BRO 7 m3, plastový kontajner na textil.   

 

K bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.96/2016:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Podpísanie Dohody č.16/14/010/75 podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 

Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s úradom práce 
2. Podanie žiadosti na úrad práce na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti od 1.1.2017. 
3. Informáciu o možnosti zamestnávania podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti. 
4. PPA ako poskytovateľ pre Program  rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 

dňa 10. októbra 2016 zrušila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP číslo 

výzvy 12/PRV/2015 opatrenie č.7, podopatrenie č.7.4.. 
5. Obec Dedina Mládeže získala dotáciu vo výške 740,40 eur z programu LEADER. 
6. Obec Dedina Mládeže nie je oprávnená podať žiadosť na zriadenie materskej škôlky 

z dôvodu, že nespĺňa minimálnu hodnotu indexu investičnej účinnosti.  
7. Ministerstvo životného prostredia SR schválilo obci Dedina Mládeže na projekt 

Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže dotáciu vo výške 157 476,18 eur. 
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B. Súhlasí  

 
1. S novým navrhnutým umiestnením stavby „ZS a RR bod Dedina Mládeže 

KNDEM/66255“ na pozemku parc. reg.“E“ č.11605/2, k. ú. Dedina Mládeže, vedené 

na LV č.556, ako trávnaté porasty vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže zo dňa 6. 

decembra 2016. 

 

C. Schvaľuje 

 
1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo č. SD-01/2016 podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka na zabezpečenie preskúmania aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán obce Dedina Mládeže“ v zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

2. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov podľa § 51 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto zmluvy je 

dohoda účastníkov o združení finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného 

účelu – príprava projektovej dokumentácie v rámci projektu: „Vypracovanie 

projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na  medzinárodnú 

cyklotrasu EUROVELO 6“. 

3. Podanie žiadostí o dotáciu na Nitriansky samosprávny kraj na rok 2017 na kultúru na 

akciu Oslava jesene – festival tekvíc výška žiadanej dotácie je 540,-eur a na šport na 

akciu Futbalový turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže, požadovaná suma 830,-

eur.   

4. Podanie žiadosti o dotáciu z programu Zelené oázy 2017 na projekt s názvom 

„Kvetinový most v obci Dedina Mládeže“. Požadovaná sume je vo výške 3 765,-eur, 

celková suma projektu je 4 715,- eur.  

 

D. Zriaďuje 

 

1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2016 v zložení: 

Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická, Ing. 

Zora Kočišová 

Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Norbert Lukács.  

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 

Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.12 – Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

 

 K programovému bodu č.13 -Záver 

 

Pani starostka popriala každému príjemné prežitie vianočných sviatkov, poďakovala za 

prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 12. decembra  2016 

 

                                                               

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marcel Tuška, v.r.                          ...........................  

  

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


