Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 11. augusta 2017
Prítomní:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Poslanci OZ:

HKO:

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
Tibor Fülöp
Marián Plavec
Mahuliena Skalnická
Marcel Tuška
Ing. Ottó Varga
JUDr. Ing. Iveta Némethová

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka
obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných 5 poslancov
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. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane
5. Prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2016
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Dedina Mládeže
za rok 2016
7. Informácia o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2016
8. Prejednanie a schválenie predpisu Zásady vybavovania sťažností v podmienkach Obce
Dedina Mládeže č.1/2017
9. Organizačné
10. Diskusia
11. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.120/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 08. augusta 2017.
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Marcel Tuška.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Marián Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.121/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Marián Plavec.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0

 K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie VZN č.1/2017 o vymedzení
miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Pani starostka informovala prítomných, že návrh VZN č.1/2017 bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 27.06.2017.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.122/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
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1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dedina Mládeže č.1/2017
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 27.06.2017.
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Dedina Mládeže č.1/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.1/2017 o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane podľa zverejneného
návrhu.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.5 – Prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za
rok 2016
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.123/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Výročnú správu Obce Dedina Mládeže za rok 2016

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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 K programovému bodu č.6 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
a k výročnej správe Obce Dedina Mládeže za rok 2016
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.124/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Dedina
Mládeže za hospodársky rok 2016

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.7 - Informácia o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s.
za rok 2016
Pani starostka informovala poslancov, že dňa 18. júla 2017 sa na Obecnom úrade Neded sa
uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Skládka tuhého komunálneho
odpadu N – 14 a.s., Neded. Zakladateľmi a akcionármi spoločnosti sú: mesto Kolárovo, obec
Nede, Obec Diakovce, Obec Vlčany, Obec Tešedíkovo, Obec Žihárec, Obec Zemné, Obec
Kráľová nad Váhom, Obec Kráľov Brod, Obec Andovce, Obec Komoča, Obec Dedina
Mládeže, Obec Bodzianske Lúky a Obec Dolný Chotár. Predmetom rokovania bolo
prejednanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti, prerokovanie obsahu výročnej správy
spoločnosti a prejednanie výstavby III. Etapy STKO.
Spoločnosť v roku 2016 dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške -11 562,78 eur.
( vlani -63 745,04 eur).
Vývoj hospodárskeho výsledku ovplyvnili nasledovné ukazovatele:
- Nesplnenie pôvodne stanoveného plánu zo strany jednotlivých akcionárov
- V roku 2016 vďaka prívalovým dažďom vzniklo nadmerné množstvo priesakovej
vody. Tým sa zvýšili náklady na vývoz do čistiarne Duslo Šaľa a stým súvisiace
náklady.
- Nárastom množstva zneškodneného odpadu narástli aj náklady na prevádzkovanie,
údržbu a opravu pracovných strojov, pribudli náklady na prenájom a prevádzkovanie
veľkotonážneho kompaktora a ďalšie.
Pozitívny vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti mali nasledovné faktory:
- Nárast množstva zneškodneného odpadu
- Skončenie odpisovania II. Etapy skládky TKO.
Zámery spoločnosti na rok 2017 sú nasledovné:
- Dokončenie a sprevádzkovanie III. etapy skládky TKO
- Priebežné prekrývanie I. a II. etapy skládky TKO
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-

Recyklácia uloženého stavebného odpadu.

Výška poplatkov za uloženie odpadu oproti roku 2016 nebola zmenená.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.125/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2016

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.8 - Prejednanie a schválenie predpisu Zásady vybavovania
sťažností v podmienkach Obce Dedina Mládeže č.1/2017
Pani starostka informovala, že dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 94/2017 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Týmto zákonom dochádza
k novelizácii zákona o sťažnostiach viacerými zmenami, ktoré spočívajú v konkretizácii
pojmov, doterajších postupov pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností
a tiež úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.
Bolo nevyhnutné zapracovať tieto zásadné zmeny do interného predpisu obce.
Materiál bol preposlaný s pozvánkou.
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.126/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach Obce Dedina Mládeže č.1/2017

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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 K programovému bodu č.9 - Organizačné
Pani starostka informovala o Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov zo dňa
26. júla 2017. Predmetom zmluvy je verejné informačné systémy v obciach Andovce, Dedina
Mládeže, Komoča a Zemné. Projekt vypracovala RRA Komárno finančné prostriedky sú
z programu LEADER NSK. Financovanie projektu je nasledovné: obec preplatí 100% a po
vyúčtovaní sa uskutoční refundácia finančných prostriedkov v prípade obce Dedina Mládeže
nasledovne: zaplatili sme 1 130,-eur budú nám vrátené 1 107,40 eur. Spoluúčasť obce: 22,60
eur. Nakoľko v zmysle ustanovenia § 20a odsek 4 na platnosť Zmluvy je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy, žiadala
poslancov o schválenie zmluvy.
Pani starostka ďalej informovala, že dňa 21. júna 2017 o 9.30 hodine sa uskutočnil na
obecnom úrade Vstupný výrobný výbor pre projektovú dokumentáciu pre jednostupňový
projekt k stavbe „Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“. Investorom je
Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Boli prítomní predstavitelia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti z Nitry, z Komárna,
projektant – Ing. Jozef Krčmárik. Diskutovalo sa o nájdení najefektívnejšieho riešenia
rekonštrukcie kanalizácie v obci. Zápis zo stretnutia bol preposlaný poslancom. Za obec boli
v spolupráci so Stavebným úradom v Kolárove naformulované požiadavky, ktoré zo strany
poslancov neboli doplnené.
Dňa 4. augusta 2017 bola vykonaná na Obecnom úrade Dedina Mládeže kontrola používania
štátnych symbolov. Kontrolu vykonali pracovníci Okresného úradu Komárno, Odbor
všeobecnej vnútornej správy. Kontrolovali označenie budov, miestností, pečiatky obce.
Na deň 17. augusta 2017 bola nahlásená kontrola z Okresného úradu Nitra, Odbor výstavby
a bytovej politiky. Kontrola je zameraná na dodržiavanie vybraných zmluvných podmienok
vyplývajúcich zo zmluvy č. 0147-PRB-2012 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných
bytov pre stavbu BD 4 b. j. prestavba.
Odber separovaného odpadu dňa 26.7.2017 – spoločnosť Brantner Nové Zámky po dohode
s Natur-Pack-om.
Dňa 29.7.2017 sa uskutočnila akcia Futbalový turnaj o pohár starostky obce. Zúčastnili sa
mužstvá z Novej Stráže, Veľkého Ostrova a Dedina Mládeže. Z dotácie z ÚNSK nakúpila
obec 10 ks pivných setov.
Na Obecný úrad v Dedine Mládeže bola doručená žiadosť pána Ing. Takácsa o výmenu resp.
zámenu pozemkov.
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.127/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o Vstupnom výrobnom výbore pre projektovú
dokumentáciu pre jednostupňový projekt k stavbe „Dedina Mládeže – rekonštrukcia
kanalizácie“ uskutočnenej dňa 21. júna 2017.
2. Informáciu starostky obce, že dňa 4. augusta 2017 bola vykonaná na Obecnom úrade
Dedina Mládeže kontrola používania štátnych symbolov.
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3. Informáciu starostky obce, že na deň 17. augusta 2017 je nahlásená kontrola
z Okresného úradu Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky na nájomné byty – 4 b.j..
4. Informáciu starostky obce, že dňa 29.7.2017 sa uskutočnila akcia Futbalový turnaj
o pohár starostky obce.
5. Žiadosť o zámenu pozemkov od Ing. Takácsa parc. č. 970 o výmere 914 m2,
parc.č.971 o výmere 450 m2 za parc.č. 1553 o výmere 1342 m2.
B. Schvaľuje
1. Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov zo dňa 26. júla 2017
uzatvorenú na spoluprácu v projekte „Verejné informačné systémy v obciach Andovce,
Dedina Mládeže, Komoča a Zemné, realizovanom v rámci dotačnej podpory z nástroja
LEADER NSK 2.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor
Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.10 – Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto.
 K programovému bodu č.11 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 14. augusta 2017

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.

..................................

Marcel Tuška, v.r.

..................................
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