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Prítomní:    

Starostka obce:  JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

Zástupca starostky:  Tibor Fülöp 

Poslanci OZ:   Mahuliena Skalnická  

   Ing. Ottó Varga 

Marcel Tuška 

Marián Plavec 

Ospravedlnená:  

HKO:    JUDr. Ing. Iveta Némethová 

     

   

26. 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. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Iveta 

Némethová sa ospravedlnila. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Navrhnutý program rokovania bol nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

5. Prerokovanie „Petície proti výrubu starej hory na Malom Ostrove“ a jej vybavenia  

6. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 - Otvorenie 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Prečítala program rokovania. 

K programovému bodu č.1 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.166/2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 
1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 24. apríla 2018. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián 

Plavec)  

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 Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp. 

 

 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec.  

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.167/2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián 

Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

 

Pani starostka informovala, že na 25. zasadnutí OZ Dedina Mládeže v uznesení č.162/2018 

bod C/1 žiada starostku obce o vypracovanie Dodatku č.2 k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov uzatvorenej podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 1.10.2000 v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia. 

(Zvýšenie nájomného nebytových priestorov na prízemí budovy bývalého Obecného úradu 

v Dedine Mládeže (predajné priestory s podlahovou plochou 41,25 m2 a skladovacie priestory 

s podlahovou plochou 20,90 m2 spolu 62,15 m2) od 1.5.2018 na 1 686,25 eur/rok (štvrťročne 

421,56 eur). ) 

Pani starostka informovala, že Dodatok č.2 bol vypracovaný a pánom Ing. Turoňom bol 

podpísaný dňa 11.04.2018.  

Tiež z 25. zasadnutia OZ Dedina Mládeže uznesením č.163/2018 bod C/1 obecné 

zastupiteľstvo žiada starostku obce o vykonanie potrebných právnych úkonov k zabezpečeniu 

uplatnenia zákonného predkupného práva obce Dedina Mládeže na pozemky reg. E-KN č.972 

vedeného na LV č.2973 a reg. E-KN č.975 vedeného na LV č.2974 v k. ú. Dedina Mládeže. 

Uvedenú záležitosť rieši advokátska kancelária AKIK, s.r.o..  

Kúpna zmluva s pani Foltánovou bola podaná na Okresný úrad Komárno, odbor katastrálny.  
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.168/2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Plnenie uznesenia č.162/2018 bod C/1 tým, že Dodatok č.2 bol podpísaný pánom Ing. 

Ľudovítom Turoňom, predsedom predstavenstva spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, 

a.s. dňa 11.04.2018. 

2. Právne úkony potrebné k zabezpečeniu uplatnenia zákonného predkupného práva obce 

Dedina Mládeže podľa uznesenia č.163/2018 bod C/1 rieši advokátska kancelária 

AKIK, s.r.o.. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián 

Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.5 –  Prerokovanie „Petície proti výrubu starej hory na Malom 

Ostrove“ a jej vybavenia  

 

Pani starostka informovala prítomných, že dňa 23. februára 2018  bola obci Dedina 

Mládeže doručená petícia s názvom „Petícia proti výrubu starej hory na Malom Ostrove“, 

ktorou obyvatelia obci Dediny Mládeže, časti Malý Ostrov a iný občania vyslovili nesúhlas 

s intenzívnym výrubom lesa Stará hora a navrhovali úplne zminimalizovať výrub, povoliť 

výrub len tých oblastí, kde je porast chorý, ohrozuje zdravie alebo majetok ľudí, za účasti 

dobrovoľného zástupcu obyvateľov. 

Petícia po jej doplnení a odstránení jej nedostatkov členmi petičného výboru bola 

prerokovaná dňa 20.4.2018 so zástupcom a petičným výborom za účasti odborného lesného 

hospodára a predsedu komisie  pri OZ pre životné prostredie.  

Les na Malom Ostrove nepatrí do kategórie ochranných lesov podľa zákona č. 326/2005 

Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej ,,zákon o lesoch“), ale je hospodárskym 

lesom, v ktorom sa hospodári na základe Plánu starostlivosti o les. Zákon o lesoch upravuje 

odborné hospodárenie v lesoch. Obec pri hospodárení na lesných pozemkoch postupovala 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plánom starostlivosti o les ako aj so 

záujmom ochrany životného prostredia. Obec ubezpečuje obyvateľov obce ako aj iných 

občanov, že chrániť a ponechať les je aj v záujme obce Dedina Mládeže, aj Obecného 

zastupiteľstva obci Dedina Mládeže. Výrub stromov sa uskutočňoval v súlade s Plánom 

starostlivosti o les, doteraz boli vykonané v lese iba nevyhnutné zásahy.  

Ďalej bolo dohodnuté, že dobrovoľnými zástupcami občanov na úseku starostlivosti 

o les budú členovia petičného výboru Ing. Ladislav Bazsó, René Szabó a František Kürti, ďalej 

že pôda po výrube bude upravená po daždi, a v prípade potreby bude uskutočnená náhradná 

výsadba drevín v lese na Malom Ostrove.  
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Ďalej sa diskutovalo o možnosti vyhlásenia lesa za rekreačný les, treba zistiť podmienky 

a cenu vyhotovenia projektu. V tomto bude nápomocný odborný lesný hospodár a treba zistiť 

aké by boli náklady a povinnosti obce po vyhlásení lesa za les osobitného určenia. 

   

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.169/2018:  

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Informáciu starostky obce o prerokovaní „Petície proti výrubu starej hory na 

Malom Ostrove“ dňa 20.4.2018 so zástupcom a petičným výborom za účasti 

odborného lesného hospodára a predsedu komisie  pri OZ pre životné prostredie. 

2.   Že všetky plánované zásahy v lese na Malom Ostrove budú vopred prerokované   

       s dobrovoľnými zástupcami obyvateľov, ktorými sú: Ing. Ladislav Bazsó,  

       René Szabó, František Kürti. 

 

B. Schvaľuje 

 

1. Vybavenie petície obyvateľov obci Dediny Mládeže, časti Malý Ostrov a iných 

občanov proti výrubu starej hory na Malom Ostrove tak, že osobe poverenej na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci na vybavenie petície sa oznámi, že 

les na Malom Ostrove je hospodárskym lesom, hospodárenie na lesných 

pozemkoch ako aj výrub stromov sa uskutočňovalo a uskutočňuje v súlade 

s Plánom starostlivosti o les a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ubezpečujú sa obyvatelia, že spoločným záujmom obce Dedina Mládeže je chrániť 

a ponechať les na Malom Ostrove a v lese na Malom Ostrove doteraz boli vykonané 

iba nevyhnutné zásahy podľa Plánu starostlivosti o les. 

 

C. Žiada starostku obce 

 
1. Zistiť možnosti a podmienky vyhlásenia lesa na Malom Ostrove za rekreačný les a s 

tým súvisiace povinnosti a náklady obce.   

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián 

Plavec)  

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.6 -    Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala: Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 30. apríla 2018                                                           

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Ottó Varga, v.r.  .................................. 

 

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


