Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 3. februára 2017

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

HKO:

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Marián Plavec
Marcel Tuška
Ing. Ottó Varga
JUDr. Ing. Iveta Némethová

Ospravedlnení:

Mahuliena Skalnická

16. 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. Vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov
5. Prejednanie a schválenie podania žiadostí o dotácie
6. Organizačné
7. Diskusia
8. Záver
 K programovému bodu č.1 - Otvorenie
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Prečítala program rokovania.
K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 97/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 30. januára 2017 so zmenou, že sa vsunie nový bod č.4 –
Výzva k upusteniu od porušovania práva na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy, Pokus
o mimosúdne vyriešenie ostatné body sa posunú o 1 číslo ďalej.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
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Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Tibor Fülöp a Marcel Tuška.
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.98/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marián Plavec.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Výzva k upusteniu od porušovania práva na prednostné
uzavretie nájomnej zmluvy, Pokus o mimosúdne vyriešenie
Pán Ing. Ľudovít Turoň, predseda predstavenstva spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže,
a.s. doručil na zasadnutí obecného zastupiteľstva list – výzvu k upusteniu od porušovania práva
na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy, pokus o mimosúdne vyriešenie.
Pani starostka prečítala list. Pán Ing. Turoň požiadal o slovo. Po pridelení slova pán Ing. Turoň
vulgárnym spôsobom vyjadril svoj názor v súvislosti s prenájmom pozemkov vo vlastníctve
obce.
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.99/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Výzvu k upusteniu od porušovania práva na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy,
Pokus o mimosúdne vyriešenie
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 - Vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na
prenájom pozemkov
Pani starostka informovala nasledovne: „9. decembra 2016 na 15. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Dedina Mládeže uznesením č. 92/2016 bolo rozhodnuté o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Dedina Mládeže.
Oznámenie o vyhlásení OVS aj súťažné podmienky boli zverejnené v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva, t. j. v regionálnej tlači Delta dňa 9. januára 2017, na webovom sídle
obce a na úradnej tabuli obce dňa 10. januára 2017.
Do termínu podávania návrhov, t. j. do 31. januára 2017 do 12.00.hod. boli podané na obecný
úrad 3 ponuky nasledovne:
1. Agroreal Dedina Mládeže, a.s. , osobne dňa 19.01.2017 o 11.45 hod.
2. Neoznačená obálka, osobne dňa 30.01.2017 o 11.45 hod.
3. Ing. Zoltán Takács SHR, osobne dňa 30.01.2017 o 14.30 hod..
Na vyhodnotenie podaných súťažných návrhov bola zvolená komisia uznesením č.92/2016
bod B/1, členmi komisie sú poslanci obecného zastupiteľstva.“
Pred tým, než komisia začala vyhodnotenie, pani starostka navrhla zvoliť za predsedu komisie
pána poslanca Ing. Ottó Vargu. Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom.
Následne pani starostka odovzdala Záznam z uzávierky obchodnej verejnej súťaže, ktorý bol
ukončený 31. januára 2017 o 16.15 hod.. aj uzatvorené obálky so súťažnými návrhmi.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.100/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
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1. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže schválenej Uznesením Obecného
zastupiteľstva Obce Dedina Mládeže č.: 92/2016 zo dňa 09.12.2016 o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov Obce Dedina Mládeže
vykonanej súťažnou komisiou na to určenou.
2. Že najvyššiu cenovú ponuku dala spoločnosť Dan – Slovakia Agrar, a.s..
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č. 6 - Prejednanie a schválenie podania žiadostí o dotácie
Pani starostka informovala poslancov, že bola podaná žiadosť o dotáciu z Úradu vlády
Slovenskej republiky na projekt „Multikultúrny festival pri Váhu“ a „Svet výtvarného
umenia“. Výška požadovanej dotácie je 2 680,-eur. Vlastné zdroje sú plánované vo výške
200,-eur.
Environmentálny fond vyhlásil dňa 13.12.2016 dve výzvy:
1. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom. Maximálna výška dotácie je 50 000,-eur,
spolufinancovanie je vo výške 5 % a termín uzávierky je 15.03.2017.
Na parcele „E-KN“ č.833 vedenej na LV č. 1389 vlastníkom parcely je Obec Dedina Mládeže
sa nachádza zmiešaný odpad – zelený odpad, stavebný odpad, plasty, drevo, železné oplotenie
a iné.
2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Maximálna
výška dotácie je 200 000,-eur, spolufinancovanie je vo výške 5 % a termín uzávierky
je 15.03.2017.
Od 1.1.2017 do 30.06.2017 vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v obci 4 uchádzači
o zamestnanie.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.101/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o vyhlásených výzvach
2. Informáciu o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti od 1.1.2017
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B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na činnosť C4: Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom na odstránenie nelegálnej skládky na parcele „EKN“ č.833 vedenej na LV č. 1389.
2. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na činnosť L3: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – budova
kultúrneho domu
3. Podanie žiadostí o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky na projekty
„Multikultúrny festival pri Váhu“ a „Svet výtvarného umenia“. Výška požadovanej
dotácie je 2 680,-eur. Vlastné zdroje sú plánované vo výške 200,-eur.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 – Organizačné
Pani starostka informovala, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uznesením č. 96/2016 bod C/1 bolo schválené 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. Pán doktor pripravil dokumentáciu, materiál bol preposlaný poslancom
elektronicky. Prílohou dokumentácie je aj návrh uznesenia.
V súvislosti webovou stránkou obce bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Wbx, s.r.o..
Zmení sa grafika stránky podľa nových zákonných požiadaviek, bude k dispozícii aj
maďarská mutácia stránky, nakoľko to vyžadujú platné právne predpisy. V súvislosti s touto
problematikou bol na obecný úrad e-mailom doručený list od Magyar Polgári Kör, v ktorom
upozorňujú obce na povinnosť požívať jazyk národnostných menšín.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť spoločnosti HYPERNET, s.r.o., Čerešňová 369/6,
941 23 Andovce, v ktorej žiadajú obec o povolenie umiestnenia stožiaru na strechu budovy
Obecného úradu.
Pani starostka ďalej navrhla schválenie rozpočtových opatrení, zriadenie komisie pre
životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.102/2017:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
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1.

Správu o stave územného plánu obce Dedina Mládeže a v zmysle § 30 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

na základe preskúmania územného plánu obce Dedina Mládeže konštatuje, že nie sú
potrebné jeho zmeny ani doplnky a nie je potrebné obstarať novú územnoplánovaciu
dokumentáciu, pretože sa nezmenili územno-technické, hospodárske ani sociálne
predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, nie je
potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, ani nie je potrebné zosúladenie územného
plánu obce s územným plánom regiónu.
2. Žiadosť a výzvu spolku Magyar Polgári Kör na poskytovanie informácií verejnosti aj
v maďarskom jazyku
3. Žiadosť o povolenie umiestnenia stožiaru na strechu budovy obecného úradu podanú
spoločnosťou Hypernet s.r.o., Andovce.
B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Wbx, s.r.o., IČO: 46530622 so sídlom
Ostrovského 2, 040 01 Košice.
2. Rozpočtové opatrenie č.2016/1 - Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie č.2016/1 –
Výdavkové položky za obdobie 01.01.2016 -31.12.2016.
C. Zriaďuje
1.

Komisiu pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže s počtom
členov 3 vrátane predsedu

D. Volí
1.

Predsedu komisie pre životné prostredie pána Marcela Tušku a dvoch členov
z obyvateľov obce Dedina Mládeže.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.8 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto.
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 K programovému bodu č.9 -Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 7. februára 2017

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Tibor Fülöp, v.r.

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

Marcel Tuška, v.r.

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