Zápisnica
z 8. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dedina Mládeže
konaného dňa 11. novembra 2019
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – poslanec OZ, zástupca starostky
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Marcel Tuška – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
Ospravedlnení:
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
Marián Plavec – poslanec OZ
8. (mimoriadne) zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla
starostka obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 3
poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Páni poslanci Ing. Ottó Varga a Marián
Plavec sa ospravedlnili. 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. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
Dedina Mládeže“
5. Prejednanie a schválenie poskytnutia nákupných poukazov
6. Prejednanie a schválenie možnosti splatenia a čerpania úveru
7. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 8. (mimoriadne) zasadnutie Obecného
zastupiteľstva Dedina Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Mahuliena Skalnická a Marcel Tuška.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.56/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
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1. Návrh programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk dňa 8. novembra 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marcel Tuška.
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.57/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp, Marcel Tuška.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže
č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“
Pani starostka informovala prítomných, že mimoriadne rokovanie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané z dôvodu, že žiadosti a písomnosti k vyúčtovaniu dotácie na zmenu
územného plánu obce musia byť podané najneskôr 15.11.2019 na ministerstve.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.4 - Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.1/2019
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1
územného plánu obce Dedina Mládeže“ bolo prijaté uznesenie č.58/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.1/2019
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky
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č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“ jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci
dňa 24.10.2019 a zverejnením na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže“ neboli
v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
3. Stanovisko Okresného úradu Nitra zn. OU-NR-OVBP1-2019/047873-002 zo dňa
29.10.2019 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č. č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu
obce Dedina Mládeže“ podľa zverejneného návrhu.
2. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dedina Mládeže
C. Žiada
1. Uložiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na Okresnom úrade Nitra, na
Obecnom úrade v Dedine Mládeže a na stavebnom úrade.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 – Prejednanie a schválenie poskytnutia nákupných
poukazov
Pani starostka informovala poslancov, že na deň 29. novembra 2019 je plánovaná akcia „Vám
patrí naša úcta“ – deň dôchodcov. Z ÚNSK bola obci poskytnutá na túto akciu dotácia vo
výške 800,- eur, čo treba vyúčtovať do 12.12.2019. Už je zvykom, že dôchodcovia z obce sú
obdarovaní. Pani starostka navrhla, aby namiesto vecným darom dostali dôchodcovia
nákupnú poukážku. Pani starostka navrhovala poskytnutie nákupných poukazov pre občanov
s trvalým pobytom v obci pre ženy od 60 rokov a mužov od 62 rokov (k 31.12.2019)
v hodnote 10,- eur, s tým, že sa môžu použiť v miestnych obchodoch Ján Németh – NAJA
alebo AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. do 20.12.2019.
S predloženým návrhom každí súhlasil, pristúpilo sa k hlasovaniu.
 K programovému bodu č.5 - Prejednanie a schválenie poskytnutia nákupných poukazov
bolo prijaté uznesenie č.59/2019:
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o pripravovanej akcii „Vám patrí naša úcta“ - deň starších na
deň 29.11.2019.
B. Schvaľuje
1. Poskytnutie nákupných poukazov pre občanov s trvalým pobytom v obci
nasledovne: ženy od 60 rokov a muži vo veku od 62 rokov (k 31.12.2019)
v hodnote 10,- eur, s tým, že sa môžu použiť v miestnych obchodoch Ján Németh
– NAJA alebo AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. do 20.12.2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Prejednanie a schválenie možnosti splatenia a čerpania
úveru
Pani starostka informovala prítomných, že úverová zadlženosť obce Dedina Mládeže
bola k 30.09.2019 nasledovná: zostatok úveru zo ŠFRB je vo výške 199 153,18 eur a obec
spláca investičný úver , ktorého zostatok je k 30.09.2019 vo výške 18 425,47 eur, s úrokovou
sadzbou 2,70 % p. a.. Predmetný úver je poskytnutý od Prima banky Slovensko, a.s.. Obci bola
poskytnutá ponuka na čerpanie úveru do výšky 30 000,-eur s úrokovou sadzbou 1,00 % p. a..
Obec splatí starý úver v aktuálnej výške a zostatok (cca. 11 574,53) bude čerpať iba v prípade
potreby, napr. na spoluúčasť na projektoch ako rozšírenie kamerového systému, výstavba
multifunkčného ihriska a ďalšie.
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Iveta Némethová pripravila Stanovisko k prijatiu
univerzálneho úveru. HKO vo svojom stanovisku uvádza: „Z dôvodu, že sú splnené obidve
podmienky stanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. a plnenie príjmovej časti bežného
rozpočtu, okrem grantov a transferov za rok 2018 je vo výške 261 680,75 eur, prijatie
univerzálneho úveru z Prima banky Slovensko a.s. je reálne.“
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, aby oboznámila poslancov so stanoviskom.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.6 - Prejednanie a schválenie možnosti splatenia a čerpania úveru
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.60/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o úverovej zadlženosti obce Dedina Mládeže k 30.09.2019.
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2. Stanovisko HKO k prijatiu univerzálneho úveru z Prima banky Slovensko a.s. v roku
2019.
B. Schvaľuje
1. Prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 30 000,-. EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej
len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu
vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných
prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť
rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 – Záver
Pani starostka
zastupiteľstva.
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Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 15. novembra 2019
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mahuliena Skalnická, v.r.

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

Marcel Tuška, v.r.
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