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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

  

Poslanci OZ:   Mahuliena Skalnická  

Marcel Tuška 

Ing. Ottó Varga  

 

Ospravedlnení:  Tibor Fülöp 

   Marián Plavec 

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka 

obce, Gabriela Gönczölová. Páni poslanci Tibor Fülöp a Marián Plavec a hlavná kontrolórka 

obce JUDr. Ing. Iveta Némethová sa ospravedlnili. Pani starostka privítala prítomných 

a konštatovala, že sú prítomní 3 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 kontrolnej činnosti HKO za rok 2016 

5. Informácie o projektoch obce 

6. Prejednanie a schválenie prefinancovania projektu „Rozšírenie Ekodvora v obci 

Dedina   Mládeže“ 

7. Organizačné 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.107/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

 

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

www.obecdedinamladeze.sk dňa 15. mája 2017. 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


Z á p i s n i c a  
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 17. mája 2017 
  

2 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 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, Mahuliena Skalnická, Marcel 

Tuška.    

 

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.108/2017:  

 

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: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 - Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2016 

 

JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka obce nebola prítomná na zasadnutí, ale 

poslala písomný materiál k predmetnému bodu, ktorý bol doručený poslancom. K materiálu 

otázky ani pripomienky nemal nikto.  

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.109/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2016 
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.5 - Informácie o projektoch obce 

 

Pani starostka informovala prítomných o pripravovaných aj o realizovaných projektoch obce 

Dedina Mládeže. 

Z Úradu vlády bola obci pridelená dotácia vo výške 1000,-eur na projekt Multikultúrny 

festival pri Váhu a na projekt Svet výtvarného umenia vo výške 500,-eur. Na Úrade vlády SR 

sa pani starostka zúčastnila na seminári „Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného 

obstarávania a prevencie korupcie“.  

Z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja boli schválené dotácie pre obec na podporu športu na  

akciu  III. ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina Mládeže vo výške 830,-eur  

a na podporu kultúry na akciu  Oslava jesene – festival tekvíc vo výške 540,-eur. 

Z programu Leader budú umiestnené informačné tabule na začiatok a na koniec obce. 

Dňa 2.5.2017 bolo doručené obci Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP z Programu rozvoja Vidieka  

na projekt Dedina Mládeže – rekonštrukcia miestnej komunikácie (ulica Mičurínova) a dňa 15. mája  

bola obci doručené potvrdenie registrácie projektu Zlepšenie vzhľadu a okolia KD – Dedina Mládeže. 

Na Environmentálny fond bola dňa 3.5.2017 podaná žiadosť o dotáciu na projekt  „Sanácia nezákonne  

umiestneného odpadu v obci Dedina Mládeže“.  

V súvislosti aktuálnych výziev, čo sa týka obce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

vyhlásilo výzvu, je možnosť požiadať o dotáciu na rekonštrukciu námestia. Žiadosť treba podať  

do 30.06.2017. Výška dotácie nesmie presiahnuť 760 000,-eur, spoluúčasť je 5%. Pani starostka  

rokovala s pánom Józsefom Siklósim, hlavným architektom mesta Komárom o príprave projektovej  

dokumentácie.  

Je vyhlásená výzva z Úradu vlády SR na Podporu rozvoja športu na rok 2017, žiadosť sa podáva  

do 31.5.2017. Výzva obsahuje 4 programy: 1.výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom  

a mantinelmi (výška dotácie je od 35 000,- do 40 000,- eur, 2. výstavba detských ihrísk, 3. výmena  

umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, 4. nákup športovej výbavy (do 7 000,-eur).  

Pani starostka oslovila spoločnosť MARO, s.r.o., zo Sučian – spoločnosť zaoberajúcu sa  

s projektovaním a realizáciou multifunkčných ihrísk. Telefonicky poskytli nasledovné informácie:   

odporúčané rozmery ihrísk: 33 x 18 m (594 m2) alebo 40 x 20 m (800 m2). Cena malého ihriska  

je cca. 70 000,-eur s DPH a veľkého ihriska 70 000,-eur bez DPH t.j. cca. 84 000,-eur. Odporučili  

kontakt na projektantku.   

Pani starostka ďalej informovala, že nová webová stránka obce je v štádiu riešenia. 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.110/2017:  
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Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Z Úradu vlády bola obci pridelená dotácia vo výške 1000,-eur na projekt Multikultúrny festival 

pri Váhu a na projekt Svet výtvarného umenia dotácia  

     vo výške 500,-eur. 

2. Z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bola schválená dotácia pre obce na podporu športu  

na akciu  III. ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina Mládeže  

         vo výške 830,-eur a na podporu kultúry na akciu  Oslava jesene – festival tekvíc  

vo výške 540,-eur. 

3. Dňa 2.5.2017 bolo doručené obci Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP z Programu  

          rozvoja Vidieka na projekt Dedina Mládeže – rekonštrukcia miestnej komunikácie  

a dňa 16.5.2017 Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP „Zlepšenie vzhľadu  

a okolia Kultúrneho domu – Dedina Mládeže“. 

4. Na Envirofond bola dňa 3.5.2017 podaná žiadosť o dotáciu na projekt  „Sanácia nezákonne  

     umiestneného odpadu v obci Dedina Mládeže“. 

5. Informáciu o vyhlásenej výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

        na rekonštrukciu námestia. Žiadosť treba podať do 30.06.2017. 

6. Úradu vlády SR vyhlásilo výzvu na Podporu rozvoja športu na rok 2017,  

žiadosť sa podáva do 31.5.2017. 

 

B. Schvaľuje 

 

1. Objednanie projektu od spoločnosti PROSURF, s.r.o., Podhradská cesta 2,  

038 52 Sučany, cena 1 500,-eur s DPH.  

2.   Prípravu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu námestia. 

3.   Spolufinancovanie projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže“  

  vo výške 5 % z vlastných zdrojov obce. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 K programovému bodu č.6. - Prejednanie a schválenie prefinancovania projektu „Rozšírenie 

Ekodvora v obci Dedina Mládeže“ 

Pani starostka informovala prítomných, že v súvislosti s projektom „Rozšírenie Ekodvora v obci 

Dedina Mládeže“ sa čaká na výsledok kontroly verejného obstarávania. Až po jeho schválení sa 

podpíše zmluva s dodávateľom, S.A.P. Slovakia, s.r.o.. Na prefinancovanie projektu bude potrebný 

preklenovací úver vo výške oprávnených nákladov. Výška dotácie bude refundovaná obci, výška 

spoluúčasti cca.8 200,- eur bude investičný úver.  
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K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.111/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informatívnu správu starostky obce o podmienkach realizácie projektu „Rozšírenie Ekodvora 

v obci Dedina Mládeže“ a návrhu na prijatie preklenovacieho úveru zo strany Slovenskej  
záručnej a rozvojovej banky, a.s. na účely zabezpečenia čiastočného financovania 

predmetného projektu. 

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach:  

V 9 b.j. je zmena. Od 1.5.2017 byt č.7 opustili Horváthovci a prisťahovali sa Eva Struháriková 

s dcérkou. Uvedená zmena bola prekonzultovaná na zasadnutí sociálnej komisie dňa 4.4.2017. (správa 

tvorí prílohu zápisnice) 

Obec v spolupráci s Diakonie Broumov, sociálne družstvo organizuje zber použitého šatstva,  

Po konzultovaní s predsedom PD Kolárovo, Ing. Mátém pani starostka navrhovala poslancom 

odsúhlasenie odkúpenia traktorového návesu od PD Kolárovo za 1 000,-eur bez DPH.  

Pani starostka informovala o zámere Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe nimi 

vykonanej ekonomickej analýzy zrušiť strediska v Komárne a v Kolárove. Následne by sme boli 

preradený do Nových Zámkov alebo Veľkého Medera. Dňa 3. mája 2017 o 15.00 hodine  

v Komárne sa uskutočnila porada s predstaviteľmi ZsVS, a.s. a starostov dotknutých obcí, kde bolo 

dohodnuté, že uvedený programový bod bude stiahnutý z rokovania ZsVS.  

Pani starostka informovala o predrokovaní zaradenia územia SKUEV0819 Dolný Váh do národného 

zoznamu území európskeho významu dňa 14.2.2017 v Kolárove. Pracovníci Štátnej ochrany prírody 

SR informovali o pripravovanom projekte. Týka sa to aj obce Dedina Mládeže,  

Pani starostka informovala o novele zákona o odpadoch č.79/2015 s účinnosťou od 1.5.2017 okrem 

poskytovania plastových tašiek za úhradu, čo sa obce netýka, zmena sa týka zberu odpadových  

pneumatík – spätný zber sa od 1.5.2017 môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste 

určenou obcou. Treba doplniť VZN. Na základe predmetnej novely je obec povinná zabezpečiť okrem  

iného aj triedený zber pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, ako sú napr. 

krabicové obaly Tetrapack, obec Dedina Mládeže tieto komodity už separuje a zhromažďuje  

na zbernom dvore.  

Pani starostka prečítala žiadosť pána Milana Szudu o vyjadrenie a posúdenie pozemku s p.č.13357  

na výstavbu rodinného domu a p.č.13368/2 na výstavbu hospodárskeho dvora z Veľkých Úľan  

a informovala ešte o pripravovaných akciách obce Deň obce dňa 24.6.2017 a Deň detí dňa 10.6.2017  

ďalej o materiály  splnomocnenca Úradu vlády SR pre národnostné menšiny o stave používania  

jazykov národnostných menšín. 
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K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.112/2017:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Vykonanie kontroly Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno dňa 5.5.2017. 

2. Organizovanie zberu použitého šatstva v spolupráci s Diakonie Broumov, sociálne družstvo. 
3. Informáciu o zámere Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zrušiť stredisko 

v Komárne a v Kolárove. 
4. Informáciu o predrokovaní zaradenia územia SKUEV0819 Dolný Váh do národného zoznamu 

území európskeho významu. 
5. Informáciu o nových povinnostiach obce v zmysle novely zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch 

s účinnosťou od 1.5.2017.  
6. Informáciu Mahulieny Skalnickej, predsedkyne sociálnej komisie zo zasadnutia  komisie dňa 

4.4.2017. 
7. Informáciu splnomocnenca Úradu vlády SR pre národnostné menšiny o stave používania 

jazykov národnostných menšín. 
8. Informáciu o stave prípravy dňa detí (10.06.2017) a dňa obce (24.06.2017). 

 

B. Schvaľuje 

  

1. Pridelenie dvojizbového obecného nájomného bytu č. 7 na prízemí bytového domu na adrese     
  Nám. 4. apríla  číslo 5/4 v obci Dedina Mládeže od 1.5.2017 Eve Struhárikovej, bytom    

  Fučíkova 97/14, Dedina Mládeže. 
2. Odkúpenie traktorového návesu za 1 000,- eur od PD Kolárovo.   

 

C. Súhlasí 

 

1. S umiestnením rodinného domu na parcele č.13357 a hospodárskeho dvora na parcele 

č.13368/2 v k.ú. Dedina Mládeže, po prerokovaní žiadosti pána Milana Szudu, bytom Veľké 

Úľany, Sadová č.687/3.  
 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3  

Hlasovanie za: 3 (Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

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 19. mája 2017 

 

                                                               

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

  

  


