
Z á p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 1. marca 2019 

  

 

 

Prítomní:    

 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

 Tibor Fülöp, zást.star. 

 Mahuliena Skalnická, posl.OZ  

 Marián Plavec, posl.OZ 

Ing. Ottó Varga, posl.OZ 

 Marcel Tuška, posl.OZ 

 JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná kontrolórka obce 

   

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

Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomní plní počet poslancov 

obecného zastupiteľstva. 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. Správa o kontrole HKO 

5. Prejednanie zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru 

6. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže 

7. Prejednanie a schválenie podania žiadostí o poskytnutie dotácie 

8. Organizačné 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina 

Mládeže.  

K programovému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č.19/2019:  

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 26. februára 2019. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


Z á p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 1. marca 2019 

  

 

 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Plavec a Tibor Fülöp.  

 

 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.20/2019:  

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: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Správa o kontrole HKO 

 

Pani starostka informovala prítomných, že materiál k predmetnému bodu bol zaslaný 

elektronicky. Následne odovzdala slovo hlavnej k kontrolórke obce, JUDr. Ing. Ivete 

Némethovej, aby oboznámila poslancov s výsledkami vykonanej kontroly evidencie, správy 

a hospodárenia s prenajatými poľnohospodárskymi pozemkami a kontroly evidencie, správy 

a hospodárenia s prenajatými nebytovými priestormi vo vlastníctve obce.  

Pani starostka dodala, že zistenia hlavnej kontrolórky obce prekonzultovali. Zákon  č.357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný 

s účinnosťou od 1.1.2019. V zmysle nových pravidiel bude zabezpečená finančná kontrola.  

K nájomnej zmluve pani Teodóry Komlósiovej, teraz Mille, pani starostka informovala, že pani 

Mille bola na obecnom úrade v decembri 2018 a dohodli sa, že do konca marca 2019 svoj dlh 

splatí.   

K zmluve o užívaní poľovníckeho revíru s Poľovníckym združením Bažant – Dedina Mládeže 

pani starostka informovala, že predstavitelia združenia iniciovali uzavretie zmluvy na ďalšie 

obdobie. Pani starostka žiadala poslancov o poverenie v tejto veci. 
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K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.21/2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie  

 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole evidencie, správy 

a hospodárenia s prenajatými poľnohospodárskymi pozemkami a kontroly 

evidencie, správy a hospodárenia s prenajatými nebytovými priestormi vo 

vlastníctve obce.  

 

B. Poveruje starostku obce 

 

1. Aby sa zúčastnila zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri 

Dedina Mládeže a hlasovala za postúpenie výkonu práva poľovníctva Poľovníckemu 

združeniu Bažant – Dedina Mládeže v zmysle ustanovenia § 13 zákona č.274/2009 Z. 

z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

  

 K programovému bodu č.5 –  Prejednanie zmluvy o budúcej zmluve o nájme 

nebytového priestoru 

 

Pani starostka informovala prítomných, že sa jedná o žiadosť pána Marcela Mišečku 

o prenájom nebytových priestorov bola vyhlásená obchodná verejná súťaž č.2/2018.  Súťaž 

nebola úspešná z dôvodu, že v lehote nebolo podané žiadne podanie.  

Pán Marcel Mišečka na svojej žiadosti naďalej trvá a z uvedeného dôvodu pani starostka 

navrhla v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov spôsob prenechávania majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa za cenu nájmu vo výške 27€/m2/rok. 

S odôvodnením: Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet budúceho nájmu. 

Nakoľko však od odo dňa zverejnenia oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 

3.1.2019 do 12:00 hod. na Obecný úrad Dediny Mládeže nebolo doručené žiadne podanie, 

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu hodného osobitného zreteľa prisúdila predmet budúceho 

nájmu žiadateľovi Marcelovi Mišečkovi. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že budúci 

nájomca vytvára pre Obec nové pracovné miesta a takto prispeje na jednej strane k zvýšeniu 
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rozpočtu Obce Dedina Mládeže a na druhej strane k zníženiu miery nezamestnanosti, zároveň 

budúci predmet nájmu v súčasnosti Obec nevyužíva.   

Zámer bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 12.02.2019.  

Otázky ani pripomienky neboli, postúpilo sa k hlasovaniu.  

 

K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.22/2019:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje 

1. V zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov spôsob prenechávania majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, a to:  

- časť stavby: polyfunkčnej budovy, so súp. č.: 7, postavenej na pozemku parc. registra 

„C“ KN, parc. č. 1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 293 m2, vo vchode: 

č.8, priestor č.: 12-6, miestnosti č. 105-109, celková výmera nebytových priestorov: 64,05 m2 

zapísanom na LV č. 2967, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pre 

obec Dedina Mládeže, kat. úz.: Dedina Mládeže.  

- Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku  o veľkosti 6405/47082. 

V prospech: Marcel Mišečka, bytom: Bočná 2749/4, 946 03 Kolárovo, za cenu nájmu vo výške 

27€/m2/rok. 

Odôvodnenie: Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet budúceho nájmu. Nakoľko 

však odo dňa zverejnenia oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 3.1.2019 do 

12:00 hod. na Obecný úrad Dediny Mládeže nebolo doručené žiadne podanie, Obecné 

zastupiteľstvo z dôvodu hodného osobitného zreteľa prisúdila predmet budúceho nájmu 

žiadateľovi Marcelovi Mišečkovi. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že budúci nájomca 

vytvára pre Obec nové pracovné miesta a takto prispeje na jednej strane k zvýšeniu rozpočtu 

Obce Dedina Mládeže a na druhej strane k zníženiu miery nezamestnanosti, zároveň budúci 

predmet nájmu v súčasnosti Obec nevyužíva.   

2. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy o nájom nebytových priestorov, 

ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi: Obec Dedina Mládeže a Marcel Mišečka, ktorej 

predmetom bude nájom nebytových priestorov určených v bode A. tohto uznesenia. 

Prenechávanie majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.6 -  Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve Dedina 

Mládeže 

 

Pani starostka informovala, že v zmysle ustanovenia § 13b) ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 5.12.2018 poverila výkonom 

funkcie zástupcu starostky Obce Dedina Mládeže pána poslanca Tibora Fülöpa.  

Navrhla zriadiť nasledovné komisie:  

Sociálna komisia, za predsedkyňu navrhla poslankyňu Mahulienu Skalnickú. Za členov 

komisie navrhla Bc. Eleonóru Struhárikovú a Evu Telekesovú. 

Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku, za predsedu navrhla 

Marcela Tušku. Za členov komisie Ladislava Szabóa, Ing. Ladislava Bazsóa, Mariána Plavca. 

Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.23/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

 

1. Že pani starostka JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová v zmysle ustanovenia § 13b) ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou 

od 5.12.2018 poverila výkonom funkcie zástupcu starostky Obce Dedina Mládeže pána 

poslanca Tibora Fülöpa.  

 

B. Zriaďuje 

 

1. Sociálnu komisiu pri Obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže s počtom členov 3, 

vrátane predsedu komisie. 

2. Komisiu na ochranu životného prostredia a verejného poriadku pri Obecnom 

zastupiteľstve Dedina Mládeže s počtom členov 4, vrátane predsedu komisie.  

 

C. Volí 

 

1. Za predsedu sociálnej komisie poslankyňu Mahulienu Skalnickú, za členov komisie Bc. 

Eleonóru Struhárikovú a Evu Telekesovú.  

2. Za predsedu komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku Marcela 

Tušku, za členov komisie Ladislava Szabóa, Ing. Ladislava Bazsóa, Mariána Plavca. 

  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  
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Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 - Prejednanie a schválenie podania žiadostí o poskytnutie 

dotácie 

 

Pani starostka navrhovala podať nasledovné žiadosti o dotáciu:  

 

1. Podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Názov 

projektu: „Cez minulosť spojme ľudí do budúcnosti – Oslavy 70. výročia vzniku obce. 

Žiadaná podpora je vo výške 2 650,- eur, spolufinancovanie je vo výške 150,- eur, celkový 

rozpočet projektu je vo výške 2 800,- eur. Zámerom projektu je realizácia osláv z príležitosti 

70. výročia vzniku obce Dedina Mládeže.  

2. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií SR na projekt „Obnova centrálneho parku 

v obci Dedina Mládeže“ žiadané finančné prostriedky 12 564,-eur, spoluúčasť obce 1 396,- 

eur, celkové náklady projektu 13 960,- eur.   

3. Podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpory rozvoja 

športu na rok 2019 na výstavbu multifunkčného ihriska.  

4. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, 

názov projektu Kamerový systém v obci Dedina Mládeže – Dobudovanie, žiadané finančné 

prostriedky 20 000,- eur, spoluúčasť obce je vo výške 20%, t.j. 5 000,- eur.    

7. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva životného prostredia SR na projekt 

Modernizácia vykurovania Kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže.  

 

Pani starostka informovala o uzatvorených zmluvách nasledovne:  

 

1. Uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 

08 Bratislava, IČO: 35 979 798.  

2.Uzatvorenie zmluvy o dielo č.ZD-01/2019 s Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD., na 

vykonanie diela spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 

územného plánu obce Dedina Mládeže“, cena diela 4 997,- eur.  

3. Uzatvorenie zmluvy o dielo č.ZD-02/2019 s Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD., na 

vykonanie diela spracovanie oznámenia o strategickom dokumente k územnoplánovacej 

dokumentácii „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dedina Mládeže“, cena diela 

943,- eur.  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.  
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K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.24/2019:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o dotáciu.  

 

B. Schvaľuje 

1. Podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Názov 

projektu: „Cez minulosť spojme ľudí do budúcnosti – Oslavy 70. výročia vzniku obce. 

Žiadaná podpora je vo výške 2 650,- eur, spolufinancovanie je vo výške 150,- eur, 

celkový rozpočet projektu je vo výške 2 800,- eur. Zámerom projektu je realizácia osláv 

z príležitosti 70. výročia vzniku obce Dedina Mládeže.  

2.Uzatvorenie zmluvy o dielo č.ZD-01/2019 s Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD., 

na vykonanie diela spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

č.1 územného plánu obce Dedina Mládeže“, cena diela 4 997,- eur.  

3.Uzatvorenie zmluvy o dielo č.ZD-02/2019 s Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD., 

na vykonanie diela spracovanie oznámenia o strategickom dokumente k 

územnoplánovacej dokumentácii „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dedina 

Mládeže“, cena diela 943,- eur.  

4.Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií SR na projekt „Obnova centrálneho 

parku v obci Dedina Mládeže“ žiadané finančné prostriedky 12 564,-eur, spoluúčasť 

obce 1 396,- eur, celkové náklady projektu 13 960,- eur.   

5. Podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpory 

rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu multifunkčného ihriska.  

6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality, názov projektu Kamerový systém v obci Dedina Mládeže – Dobudovanie, 

žiadané finančné prostriedky 20 000,- eur, spoluúčasť obce je vo výške 20%,  

t.j. 5 000,- eur.    

7. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva životného prostredia SR na 

projekt Modernizácia vykurovania Kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže.  

8. Uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 

821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.8 –   Organizačné 

 

Pani starostka informovala poslancov, že dňa 16.03.2019 sa bude konať 1. kolo volieb 

prezidenta Slovenskej republiky a dňa 30. marca 2019 2. kolo. V obci je utvorený 1 okrsok 

v kultúrnom dome v malej sále.  

Dňa 25. mája 2019 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Obec vykonáva svoje 

úlohy podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb v oboch prípadoch.  

Dnes, dňa 1. marca 2019 obdržala obec Správu z kontroly verejného obstarávania na drvič 

stavebného odpadu so záverom bez zistených nedostatkov. To znamená, že budúci týždeň 

môžeme vystaviť objednávku.  

V súvislosti s organizovaním osláv 70. výročia založenia obce, pani starostka navrhla vytvoriť 

komisiu. Pani starostka spomenula, že požiada pána Titusza Angyala o vyhotovenie pomníka 

k 70. výročiu.    

 

K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.25/2019:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A.  Berie na vedomie 

 

1. Informáciu starostky obce o pripravenosti obce na vykonanie volieb prezidenta 

Slovenskej republiky v dňoch 16. marca 2019, 30. marca 2019 a volieb do Európskeho 

parlamentu dňa 25. mája 2019.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5  

Hlasovanie za: 5 (Tibor Fülöp, Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška,  

Ing. Ottó Varga) 

Proti: nikto 

zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č. 9 – Diskusia  

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 1. marca 2019 

  

 

 

 K programovému bodu č.10 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

V Dedine Mládeže, dňa 4. marca 2019                                                           

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marián Plavec, v.r.   .................................. 

 

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


