
Z á p i s n i c a  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. januára 2019 

  

 

 

Prítomní:    

 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

 Tibor Fülöp 

 Mahuliena Skalnická  

 Marián Plavec 

 JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka obce 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ottó Varga 

            Marcel Tuška 

  

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka obce, 

Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 3 poslanci, obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Vyhodnotenie OVS č.2/2018 

5. Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2019 

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2018 

7. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 2019-2021  

    a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

8. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2019 

9. Prejednanie a schválenie Návrhu termínov zasadnutí OZ v Dedine Mládeže na rok 2019 

10. Prejednanie a schválenie podania žiadosti o dotáciu na spracovanie projektu „Zmeny   

      a doplnky č.1 územného plánu obce Dedina Mládeže“  

11. Organizačné 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina 

Mládeže.  

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.9/2019:  

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 2. januára 2019. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Tibor Fülöp.  

 

 K programovému bodu č.3 -  Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marián Plavec.   

K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.10/2019:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  

 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marián Plavec.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.4 - Vyhodnotenie OVS č.2/2018 

 

Pani starostka informovala prítomných, že na predchádzajúcom zasadnutí na základe 

žiadosti  pána Marcela Mišečku o prenájom nebytových priestorov bola vyhlásená obchodná 

verejná súťaž č.2/2018. Termín podania návrhov bol 3. január 2019 do 12.00 hod..  

Pani starostka informovala, že do tohto termínu na obecný úrad nebolo doručené žiadne 

podanie. Pani starostka odporučila komisii prijať uznesenie, že obchodná verejná súťaž 

č.2/2018 bola neúspešná z dôvodu, že v lehote nebolo podané žiadne podanie.  

 

K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.11/2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie  

1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č.2/2018 schválenej obecný 

zastupiteľstvom Dedina Mládeže dňa 4. decembra 2018 uznesením č.203/2018. 

B. Konštatuje, že 

1.  Obchodná verejná súťaž č.2/2018 je ukončená ako neúspešná, z dôvodu, že 

v lehote nebolo podané žiadne podanie.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 
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 K programovému bodu č.5 –  Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO 

na obdobie január až jún 2019    

 

Pani starostka informovala, že návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019 bol 

vyvesený na úradnú tabulu obce dňa 29.11.2018 a zverejnený na webovom sídle obce dňa 

3.12.2018. Následne odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.12/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2019 podľa predloženého 

návrhu.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.6 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. 

štvrťrok 2018 

 

Pani starostka oboznámila poslancov so správou o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže 

za 3. kvartál 2018.  

 

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.13/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2018. 

 

B. Schvaľuje  

 
1. Rozpočtové opatrenie č. 2018/5 - Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie  

č. 2018/6 – Výdavkové položky. 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 
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 K programovému bodu č.7 - Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce 

Dedina Mládeže na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

 

Vypracované stanovisko bolo doručené poslancom elektronicky. Pani starostka odovzdala 

slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce. 

 

K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.14/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

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

2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.8 –  Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina 

Mládeže na rok 2019 

 

Pani starostka informovala, že návrhy rozpočtov boli zverejnené na webovom sídle obce 

dňa 20.12.2018.  

 

K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.15/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A.  Berie na vedomie 

 
1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2020 a 2021. 

 

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 2019 v členení: 

 

Bežné príjmy:                             260 215,00 € 

Kapitálové príjmy:                                 0,- € 

Príjmové finančné operácie:                  0,- € 

Celkové príjmy:                        260 215,00 € 
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Bežné výdavky:                            244 152,90 € 

Kapitálové výdavky:                           100,00 € 

Výdavkové finančné operácie:       15 962,10 € 

Celkové výdavky:                       260 215,00 € 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.9 -  Prejednanie a schválenie Návrhu termínov zasadnutí OZ 

v Dedine Mládeže na rok 2019 

     

Pani starostka informovala poslancov o navrhnutých termínoch zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v roku 2019.  

 

K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.16/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A.  Schvaľuje 

 
1. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.10 –  Prejednanie a schválenie podania žiadosti o dotáciu na 

spracovanie projektu „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dedina Mládeže“  

 

Pani starostka informovala, že na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

na základe žiadostí o výstavbu rekreačných chát alebo rodinných domov v časti Malý Ostrov 

bola spomenutá možnosť zmeny územného plánu obce. Cena vypracovania zmeny je vo výške 

cca. 5000,- eur a je možnosť požiadať na tento projekt dotáciu z Ministerstva dopravy a 

výstavby SR. Pani starostka rokovala s pánom doc. Jaroslavom Coplákom, ktorý bol 

spracovateľom územného plánu obce a dohodli sa, že v prípade súhlasu obecného 

zastupiteľstva pán docent bezplatne vypracuje žiadosť o dotáciu  na projekt „Zmeny a doplnky 

č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“.  

 

K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.17/2019: 
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Schvaľuje 

 
1. Dohodu o bezplatnom vypracovaní žiadosti o dotáciu  na projekt „Zmeny a doplnky 

č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“ s pánom doc. Ing. arch. Jaroslavom 

Coplákom, PhD., so sídlom Dunajská 27, 931 01 Šamorín, IČO: 43139817, DIČ: 

1076658572.  

 

B. Súhlasí  

 
1. Že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“ potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.11 – Organizačné 

 

Pani starostka informovala poslancov o slovnej žiadosti pána Papáčeka z Malého Ostrova, 

aby šaliansky autobus sa zastavil aj na druhej zastávke na Malom Ostrove. Na základe tejto 

prosby pani starostka kontaktovala pracovníkov Arriva Nové Zámky, a.s. a dostala takú 

odpoveď, že v prípade záujmu treba podať žiadosť, ale realizácia bude možná až v dobe 

vydania nových platných cestovných poriadkov. Aktuálne cestovné poriadky sú platné od 9. 

decembra 2018 do 14. decembra 2019.  

Pani starostka informovala o celoplošnej zimnej údržbe na území obce. Novelou zákona 

o pozemných komunikáciách, ktorá bola navrhnutá ako súčasť novely zákona o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke, ktorým sa okrem iného vypúšťa povinnosť vlastníkov, správcov 

alebo užívateľov nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých 

k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo 

miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. 

Uvedená povinnosť sa novelou zákona prenáša na správcov miestnych komunikácií, teda na 

obce, vrátane zodpovednosti za škody. Samosprávam sa zároveň odníma možnosť všeobecne 

záväzným nariadením upraviť rozsah povinností týkajúcich sa odstraňovania závad 

v schodnosti chodníkov, s prihliadnutím na miestne pomery. Pričom zákonodarca nebral do 

úvahy finančné ani personálne možnosti samospráv. ZMOS rokuje o možnej zmene tejto 

povinnosti.  

Od 1.1.2019 sú zamestnancami obce na celý pracovný úväzok Jozef Erdei a Viliam Nagy, na 

čiastočný úväzok Lilla Harisová.  

Pani starostka informovala o administratívnych plánoch v roku 2019. Prepracovať 

dokumenty obce ako rokovací poriadok, štatút obce, vydanie všeobecne záväzných nariadení 

v zmysle novely zákona o obecnom zriadení účinnou od 1.4.2018 v zmysle ktorej bolo 

doplnené ust. § 4 o nový odsek 5, ktorý znenie nasledovne: 
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Obec vo veciach územnej samosprávy 

a) ustanoví nariadením 

1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b), 

2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)], 

3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)], 

4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a], 

5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste [odsek 3 písm. n)], 

6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a). 

Podľa dôvodovej správy k uvedenému zákonu „Kogentné a fakultatívne splnomocňovacie 

ustanovenia na vydanie všeobecne záväzných nariadení obcí vo veciach územnej samosprávy 

sa z hľadiska prehľadnosti a komplexnosti úpravy koncentrujú do paragrafu, ktorý sa týka 

samosprávy obce. Predmetné splnomocňovacie ustanovenia majú zodpovedajúci 

hmotnoprávny základ problematiky v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení, 

na ktoré sa odkazuje.“ 

Povedané inak kým podľa písm. a) je obec povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie vo 

veciach územnej samosprávy pre výslovne uvedené oblasti a ak tak neurobí poruší zákon, tak 

podľa písm. b) tak urobiť môže, avšak ak to neurobí neporuší zákonnú povinnosť.   

Pani starostka pripomenula usporiadanie  osláv 70. výročia založenia a 65. výročia 

osamostatnenia obce.  

Pani starostka informovala, že dňa 12.01.2019 sa uskutoční v kultúrnom dome so 

začiatkom o 18.00 hod. vystúpenie Felvidéki lányok társulata. Vstupné je zdarma.  

Na deň 9. februára 2019 obec v spolupráci s občanmi organizuje 1. obecný fašiangový 

ples.  

V súvislosti s projektom Rozšírenie ekodvora pani starostka informovala, že sa očakáva 

na výsledok verejného obstarávania na drvič stavebného odpadu.  

Očakáva sa aj vyhodnotenie projektu na výmenu okien a dverí na kultúrnom dome. 

Pani starostka spomenula, že na nasledovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa 

bude rokovať o zriadení komisií pri OZ. Navrhla vytvoriť sociálnu komisiu, komisiu pre životné 

prostredie, a treba zvážiť zriadenie komisie na verejný poriadok. 

Pani starostka informovala, že dňa 21.01.2019 nebude dodávka elektriny na Malom 

Ostrove – informácia je zverejnená aj na webovom sídle obce. V súčasnosti miestny rozhlas  

nefunguje, je objednaná oprava.  

Pani starostka informovala, že obci bola pridelená dotácia vo výške 5 000,- eur na 

rozšírenie kamerového systému. 

Pani starostka informovala, že Okresný úrad Komárno vyzvalo obec do 31. januára 2019 

zistiť početnosť mníšky veľkohlavej na lesných pozemkoch obce. Úloha bude splnená 

prostredníctvom odborného lesného hospodára obce.  

 

 K programovému bodu č.11 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.18/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 
1. Informáciu starostky obce  

     o žiadosti pána Papáčeka z Malého Ostrova ohľadne autobusovej linky, 

 o celoplošnej zimnej údržbe v obci, 
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 o pripravovaných dokumentoch obce, 

 o vystúpení Felvidéki lányok társulata v kultúrnom dome dňa 12.01.2019, 

 o usporiadaní 1. obecného fašiangového plesu dňa 9. februára 2019, 

 o prijatí nových zamestnancov do pracovného pomeru od 1.1.2019.  

 
B. Schvaľuje 

 
1. Usporiadanie osláv 70. výročia založenia obce na deň 29. júna 2019.   

 
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 

Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marián Plavec) 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 K programovému bodu č.12 – Diskusia  

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Poslankyňa Skalnická navrhla vymeniť autobusové zastávky 

obce.  

 

 K programovému bodu č.13 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 7. januára 2019                                                           

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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


