Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 13. septembra 2019
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
Marián Plavec – poslanec OZ
Marcel Tuška – poslanec OZ
Ospravedlnená:
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka obce,
Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomný plný počet poslancov
5 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Hlavná kontrolórka obce, JUDr. Ing. Iveta
Némethová sa ospravedlnila. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj obyvateľka
obce. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2018
5. Prejednanie a schválenie Zásad o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení
týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2019
7. Informácie starostky obce o projektoch
8. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
9. Diskusia
10. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina
Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Marcel Tuška a Ing. Ottó Varga.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.49/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
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1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 10. septembra 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.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marián Plavec
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.50/2019:
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: 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 STKO N-14 a.s. za rok 2018

Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti

Pani starostka informovala prítomných, že dňa 15.7.2019 sa zúčastnila na valnom
zhromaždení spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded. Akcionárom
spoločnosti je aj Obec Dedina Mládeže. V zmysle zmluvy o uskladnení komunálneho odpadu
predmetná spoločnosť zabezpečuje zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu našej obce.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri súčasnom množstve zneškodňovaného odpadu a z dôvodu
navýšením výšky účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu a následné monitorovanie skládky
v súlade s ustanovením § 11 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 372/2015 Z. z.
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti je hospodársky výsledok
spoločnosti negatívny, strata vo výške -41 570,31 eur, valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie,
ktorým dôjde k navýšeniu cien za zneškodňovanie jednotkového množstva odpadu a to pre
všetky cenové skupiny (A až E) o sumu 4,00 eur/tona bez DPH. Akcionárom bude doručený
dodatok k zmluve. Po doručení sa dodatok predloží na prerokovanie a odsúhlasenie na
nasledovné zasadnutie OZ.
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 K programovému bodu č.4 - Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti
STKO N-14 a.s. za rok 2018 bolo prijaté uznesenie č.51/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2018
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 a schválenie Zásad o podávaní, preverovaní
a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
Pani starostka informovala prítomných, že dňa 1.3.2019 nadobudol účinnosť nový zákon
č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý plne nahradil pôvodný zákon č. 307/2014 Z. z.. Vo vzťahu k novému
zákonu je obec povinná mať v účinnosti spracovanú internú smernicu. V zmysle zákona je
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a/alebo ktorý je orgánom verejnej
moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo
osobu, ktorá bude vykonávať činnosť spojenú s uplatňovaním predmetného zákona. V obci
a vo vyššom územnom celku je zodpovednou (oprávnenou) osobou hlavný kontrolór.
Novinkou od roku 2019 je skutočnosť, že sa zriaďuje úrad, ako nezávislý orgán štátnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti. Oznámením protispoločenskej činnosti sa rozumie
uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom
záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Protispoločenská činnosť podľa zákona
zahŕňa kriminalitu alebo inú protispoločenskú činnosť a odkazuje na zákon č. 583/2008 Z. z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedený zákon definuje kriminalitu ako konanie, ktoré je trestným činom a inú
protispoločenskú činnosť ako konanie, ktoré je priestupkom, iným správnym deliktom a iné
konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
 K programovému bodu č.5 - Prejednanie a schválenie Zásad o podávaní, preverovaní a
evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
bolo prijaté uznesenie č.52/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
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1. Informáciu starostky obce o novom zákone č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od
1.3.2019, ktorý nahradil pôvodný zákon č. 307/2014 Z. z..
B. Schvaľuje
1. Zásady o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality
alebo inej protispoločenskej činnosti s účinnosťou 13. septembra 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.6 – Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2.
štvrťrok 2019
Pani starostka informovala, že materiál s prílohami bol zaslaný elektronicky.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.6 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok
2019 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.53/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2019.
B. Schvaľuje
1.

Rozpočtové opatrenie č. 2019/1 - Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie
č. 2019/2 – Výdavkové položky.

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.7 - Informácie starostky obce o projektoch
Pani starostka informovala prítomných o nasledovných projektoch:
- Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina Mládeže. Vo veci posúdenia
návrhu boli vyslané dotknutým úradom žiadosti. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Komárne zaslala výzvu na vypracovanie ďalších štúdií,
vzhľadom na aktuálne riešené podnety obyvateľov na negatívny vplyv chovu
zvierat ako aj dopravy súvisiacej s prevádzkami na okolité obytné prostredie.
Vzhľadom na zložitosť riešenia takýchto podnetov a sťažností obyvateľov,
v záujme vylúčenia negatívneho vplyvu plánovanej zmeny na verejné zdravie je
potrebné predložiť HIA – hodnotenie vplyvov na verejné zdravie a hlukovú štúdiu.
- Dňa 26.7.2019 boli privezené na zberný dvor domáce kompostéry – Termo
Kompostéry 800 litrové. Čakalo sa na kontrolu zo SAŽP, ktorá sa uskutočnila dňa
10.9.2019. Čakáme ďalšie pokyny projektových manažérov.
- Bezplatné WiFi siete na verejných priestranstvách v obci Dedina Mládeže. Dňa
3.9.2019 bolo obci doručené vyrozumenie k žiadosti obce. V priebehu mesiaca
august 2019 bola zaslaná dokumentácia verejného obstarávania na kontrolu. Po
odsúhlasení kontrolným orgánom sa môže realizovať projekt.
Potrebný je VDSL internet s rýchlosťou minimálne 30 megabit/sec..
- Kamerový systém v obci Dedina Mládeže – pripravujeme verejné obstarávanie.
Projekt treba zrealizovať do 31.12.2019. Pripravuje sa verejné obstarávanie.
- Multifunkčné ihrisko – projekt treba zrealizovať do 31. októbra 2020. Pripravuje
sa verejné obstarávanie. Výstavba ihriska bude možná pri futbalovom ihrisku,
nakoľko parcely potrebné na výstavbu sú vysporiadané.
- Obnova centrálneho parku v obci Dedina Mládeže (Ministerstva financií SR
o poskytnutí dotácie vo výške 12 564,- eur na akciu Obnova centrálneho parku
v obci Dedina Mládeže) – dotáciu vo výške 12 564,00 eur plus spoluúčasť obce
možno použiť do konca roka 2019. Pripravuje sa verejné obstarávanie. PD
ukázať!!!!!!!!
- Oprava miestnych komunikácií v obci Dedina Mládeže – Pripravuje sa
dokumentácia a verejné obstarávanie.
- Podanie žiadostí o dotáciu na šport, kultúru, cestovný ruch – termín do 15.10.2019
- Výzva z Environmentálneho fondu – rozšírenie vodovodu – do 31.10.2019
- Výzva na Dobíjacie stanice na elektromobily – treba podať do 1.10.2019.
Pani starostka žiadala poslancov, aby navrhli na aké akcie podať žiadosti o dotáciu na
cestovný ruch, šport a kultúru na ÚNSK.
K programovému bodu č.7 - Informácie starostky obce o projektoch bolo prijaté uznesenie
č.54/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Pani starostka informovala o nasledovných projektoch:
- Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina Mládeže,
- Domáce kompostéry,
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-

Bezplatné WiFi siete na verejných priestranstvách v obci Dedina
Mládeže,
Kamerový systém v obci Dedina Mládeže,
Multifunkčné ihrisko,
Obnova centrálneho parku v obci Dedina Mládeže,
Oprava miestnych komunikácií v obci Dedina Mládeže,
Dobíjacie stanice na elektromobily,
Rozšírenie vodovodu na Malom Ostrove,
Dotácie na šport, kultúru a cestovný ruch z ÚNSK na rok 2020 – termín
podania žiadostí je 15.10.2019.

B. Schvaľuje
1. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na dobíjaciu stanicu na

elektromobily:
Názov projektu: „Výstavba elektrickej nabíjacej stanice v obci Dedina
Mládeže“
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov: výška spolufinancovania je 263,15 EUR (5%)
a celkové vlastné zdroje max. do 2553,30 EUR.
Kód výzvy: č.: 18409/2019-4210-36886;
2. Vypracovanie a podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodu na
Malom Ostrove, na šport do max. výšky, na kultúru do max. výšky, na cestovný
ruch do max. výšky.
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.8 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
-

-

-

Pani starostka informovala prítomných, že dňa 19.08.2019 Okresný úrad Nitra,
odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva vydal rozhodnutie,
ktorým boli lesné porasty vo vlastníctve obce Dedina Mládeže vyhlásené za lesy
osobitného určenia – rekreačný les do 31.12.2043.
Pani starostka informovala, že dotácie poskytnuté z Úradu nitrianskeho
samosprávneho kraja na cestovný ruch a na šport boli dňa 12.9.2019 úspešne
vyúčtované. Z dotácie na cestovný ruch bola zakúpená pamätná tabuľa na 70.
výročie založenia obce a z poskytnutej dotácie na šport boli zakúpené poháre,
trofej, lopty pre súťažiacich a výsledková tabula.
Pani starostka informovala, že pozemky pri futbalovom ihrisku sú vysporiadané,
treba požiadať o zmenu druhu pozemku.
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Pani starostka informovala, že na deň 19. septembra 2019 je naplánované
vykonanie auditu za rok 2018.
- Od Slovenského futbalového zväzu bol doručený list dňa 14.8.2019, v zmysle
ktorého žiadajú obec, aby vykonali nápravu a zaregistrovali futbalový klub pod
samostatným IČO-m. Zmenu treba vykonať najneskôr do 30.9.2019. V súčasnosti
futbalový klub je evidovaný ako obecný futbalový klub. V prípade, ak bude treba
samostatné IČO, musí sa založiť napr. Občianske združenie. Potom financovanie
futbalu musí prejsť na iný režim, na základe žiadosti o poskytovanie dotácie. Na
poskytovanie dotácie potrebujeme mať VZN.
- ELWIS - evidenčný systém odpadov od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o..
Zavedenie systému by stálo cca. 1 400,- eur a je tam mesačný paušálny poplatok
vo výške 114,- eur.
- Pani starostka informovala, že dňa 14.9.2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom
dome Dedina Mládeže kurz prvej pomoci.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo
prijaté uznesenie č.55/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Pani starostka informovala o nasledovných záležitostiach:
a) Dňa 19.08.2019 Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Referát
lesného hospodárstva vydal rozhodnutie, ktorým boli lesné porasty vo
vlastníctve obce Dedina Mládeže vyhlásené za lesy osobitného určenia –
rekreačný les do 31.12.2043.
b) Dotácie poskytnuté z Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja na cestovný
ruch a na šport boli dňa 12.9.2019 úspešne vyúčtované.
c) Pozemky pri futbalovom ihrisku sú vysporiadané.
d) Od Slovenského futbalového zväzu bol doručený list dňa 14.8.2019, v zmysle
ktorého žiadajú obec, aby vykonali nápravu a zaregistrovali futbalový klub pod
samostatným IČO-m.
e) O evidenčnom systéme odpadov ELWIS, ako nástroj na zvýšenie miery
triedenia odpadov.
f) Dňa 14.9.2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome Dedina Mládeže
kurz prvej pomoci.
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
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Pred tým, než pani starostka otvorila diskusiu, požiadala prítomných o slovo, aby vyslovila
niekoľko myšlienok k diskusnému príspevku obyvateľov obce na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Povedala, že každí zamestnanec obecného úradu, poslanci aj ona robia
svoju prácu podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledkom sú úspešné projekty a mnoho
kultúrno spoločenských akcií. Sme si vedomí, že každému sa vyhovieť nedá. Všetky akcie,
ktoré moderujú zamestnanci alebo ona, sú vždy dvojjazyčné. Oslava jubilantov sa uskutoční
v jazyku na základe žiadosti rodiny. Rozlúčka so zosnulým sa koná v jazyku podľa žiadosti
pozostalých. Všetky úradné veci – informácie, relácie v miestnom rozhlase, všeobecne záväzné
nariadenia, interné predpisy sú vypracované v štátnom jazyku alebo dvojjazyčne.
Od 1. júla 2012 sa na obec Dedina Mládeže vzťahuje zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní
jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. To znamená, že občania
Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať
v úradnom styku – komunikovať v ústnom a písomnom styku, vrátane predkladania písomných
listín a dôkazov aj v jazyku menšiny – maďarskom. Ak občanovi Slovenskej republiky boli
porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku, môže túto
skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne
konanie.
Pani starostka navrhla, vytvorenie komisie z poslancov a obyvateľov obce, ktorá by
zorganizovala obecné podujatia. V roku 2019 sa plánujú ešte akcie Vyrezávanie tekvíc, Úcta
k starším, Slávnostné zapálenie 1. adventnej sviečky, Mikuláš. Úlohou tejto komisie by bolo aj
fyzicky sa zúčastniť na príprave a na realizácii akcií.
Pani starostka otvorila diskusiu.
 K programovému bodu č.10 - Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.

poďakovala

za

prítomnosť

a ukončila

zasadnutie

obecného

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 16. septembra 2019

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Marcel Tuška, v.r.

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

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

