Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 13. decembra 2019
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce
Tibor Fülöp – zástupca starostky
Marián Plavec – poslanec OZ
Marcel Tuška – poslanec OZ
JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO
Ospravedlnení:
Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ
Ing. Ottó Varga – poslanec OZ
9. 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. Mahuliena Skalnická a Ing. Ottó Varga 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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov
6. Žiadosť o odpredaj pozemku
7. Správa HKO o vykonaných kontrolách v II.Q. 2019
8. Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2019
9. Žiadosť HKO o udelenie súhlasu OZ
10. Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020
11. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
13. Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 2020-2022
14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe
obce Dedina Mládeže za rok 2018
15. Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2018
16. Informácia starostky obce o voľbách do NR SR v roku 2020
17. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti
18. Diskusia
19. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pani starostka privítala prítomných a zahájila 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina
Mládeže.
 K programovému bodu č.2 - Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
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Za overovateľov zápisnice boli určení Marcel Tuška a Tibor Fülöp.
K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.61/2019:
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 9. decembra 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.3 - Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec.
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.62/2019:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.4 - Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
OZ
Pani starostka informovala prítomných, že uznesenia z predchádzajúceho 8. mimoriadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 11. novembra 2019 sú splnené:
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“- Uznesenie č.58/2019
VZN bolo zverejnené na webovom sídle obce dňa 12.11.2019, Územný plán bol odovzdaný na
Okresnom úrade Nitra a na spoločnom stavebnom úrade v Kolárove.
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K programovému bodu č.5 - Prejednanie a schválenie poskytnutia nákupných poukazov
– Uznesenie č.59/2019
Nákupné poukazy boli vyhotovené a vydané občanom v zmysle schváleného uznesenia,
objednávky do miestnych obchodov potravín boli vystavené dňa 28.11.2019.
K programovému bodu č.6 - Prejednanie a schválenie možnosti splatenia a čerpania
úveru – Uznesenie č.60/2019
Zmluva o úvere bola podpísaná a zverejnená na webovom sídle obce dňa 12.12.2019.
K programovému bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.63/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 8. mimoriadneho zasadnutia zo
dňa 11. novembra 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.5 – Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov
Pani starostka pozvala Ing. Ivanu Graindovú, regionálnu manažérku spoločnosti JRK
Slovensko s.r.o., aby predstavila evidenčný systém odpadov ELWIS. Programový bod bol
presunutý na nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K programovému bodu č.5 - Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov bolo prijaté uznesenie
č.64/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Schvaľuje
1. Presunutie programovému bodu č.5 na nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.6 – Žiadosť o odpredaj pozemku
Pani starostka informovala, že dňa 22.10.2019 bola doručená na obecný úrad žiadosť
o odpredaj pozemku na vybudovanie parkoviska pre svoje kamióny, s ktorými vykonáva
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medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu. Následne privítala pána Petra Nagya, jedného
z konateľov spoločnosti Bianco Trans s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 3002/18, Kolárovo,
a odovzdala slovo, aby podrobnejšie informoval prítomných o zámere spoločnosti.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prijal pozvanie jeden z konateľov spoločnosti, Peter
Nagy a predstavil zámer.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.6 - Žiadosť o odpredaj pozemku bolo prijaté nasledovné uznesenie
č.65/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu pána Petra Nagya, konateľa spoločnosti Bianco Trans s.r.o. so sídlom Ľ.
Podjavorinskej 3002/18, Kolárovo k ich podanej žiadosti o odpredaj pozemku na
vybudovanie parkoviska pre svoje kamióny v obci Dedina Mládeže.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.7 - Správa HKO o vykonaných kontrolách v II.Q. 2019
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby
informovala poslancov o výsledkoch vykonaných kontrol.
Otázky ani pripomienky nemal nikto, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.7 - Správa HKO o vykonaných kontrolách v II.Q. 2019bolo prijaté
uznesenie č.66/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu HKO o výsledku kontrol vykonaných v II. polroku 2019 podľa plánu kontrolnej
činnosti.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.8 - Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2019
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby
informovala poslancov o kontrolnej činnosti v roku 2019.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.8 - Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2019 bolo prijaté
uznesenie č.67/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu HKO o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže za rok 2019.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.9 - Žiadosť HKO o udelenie súhlasu OZ
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby
informovala poslancov ohľadne žiadosti o udelenie súhlasu.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.9 - Žiadosť HKO o udelenie súhlasu OZ bolo prijaté uznesenie
č.68/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Súhlasí
1. S vykonávaním inej zárobkovej činnosti HK obce Dedina Mládeže, JUDr. Ing. Ivety
Némethovej v zmysle ustanovenia § 18 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.10 - Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby
predstavila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Návrh plánu bol zverejnený na webovom sídle obce.
Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.10 - Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020 bolo prijaté
uznesenie č.69/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Predložený Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.11 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže
č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pani starostka informovala prítomných, že z dôvodu legislatívnych zmien na úseku
odpadového hospodárstva, z ktorých vyplýva navýšenie nákladov obce súvisiace s nakladaním
a uložením odpadov bol vypracovaný návrh VZN obce Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Z dôvodu už spomenutých legislatívnych zásahov do financovania s nakladaním odpadov ako
navýšenie sadzby za uloženie komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov
(Nariadenie vlády č.330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov).
Z dôvodu navýšenia ceny za uloženie odpadov na skládke STKO N-14
dňa 15.7.2019 na valnom zhromaždení spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N14, a.s. Neded valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie, ktorým došlo 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.
Zmeny oproti platnému VZN sú nasledovné:
V obci Dedina Mládeže a časti Dolný Tábor (zber KO z odpadových nádob)
z 0,056 EUR na kalendárny deň a osobu na 0,09 EUR na kalendárny deň a osobu
(t.j. z 20,44 EUR/poplatník/rok na 32,85 EUR/poplatník/rok).
V časti Malý Ostrov (veľkokapacitné kontajnery na KO)
z 0,028 EUR na kalendárny deň a osobu na 0,056 EUR na kalendárny deň a osobu
(t.j. z 10,22 EUR/poplatník/rok na 20,44 EUR/poplatník/rok).
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Za odovzdané kartičky na separáciu bude naďalej poskytnutá zníženie poplatku vo výške 7,EUR na každého člena domácnosti, ktorá najmenej 6 kartičiek odovzdá za predchádzajúci
kalendárny rok.
Takto bude znížený poplatok v obci vo výške 25,85 EUR/rok
V časti Malý Ostrov vo výške 13,44 EUR/rok.
Sadzba poplatku fyzickej osoby, ktorý má trvalý a/alebo prechodný pobyt v obci Dedina
Mládeže ale sa tu nezdržiava a požiada sa zvýši z 3,-EUR na 5,00 eur/rok. (TKO poplatok
neprítomní)
Sadzba poplatku poplatníka, ktorý vlastní na území obce Dedina Mládeže nehnuteľnosť
uvedenú v čl.4 ods. 1a) a nemá v obci Dedina Mládeže ani trvalý pobyt ani prechodný pobyt
sadzba poplatku sa zvýši z 3,-EUR na 13,44 eur/rok. (TKO za nehnuteľnosť).
Pri výpočte sme vychádzali z výšky príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2018. Príjmy
boli vo výške 10 439,16 EUR a výdavky 17 929,27 EUR.
Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.11.2019, pripomienky neboli
podané. Pani starostka požiadala poslancov, aby predložený návrh schválili.
Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.11 - Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bolo prijaté uznesenie č.70/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením na
úradnej tabuli v obci dňa 27.11.2019 a zverejnením na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zverejneného návrhu s účinnosťou od
01.01.2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.12 - Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby
oboznámila poslancov so stanoviskom k návrhu rozpočtu.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.12 - Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo
prijaté nasledovné uznesenie č. 71/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 2020-2022
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.13 - Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Dedina
Mládeže na roky 2020-2022
Pani starostka informovala poslancov o pripravenom rozpočte na rok 2020 a viacročnom
rozpočte na roky 2021 a 2022. Návrh rozpočtov bol zverejnený na webovom sídle dňa
27.11.2019. Pripomienky neboli podané.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.13 - Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Dedina Mládeže
na roky 2020-2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 72/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2021 a 2022.
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.
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2.

Rozpočet Obce Dedina Mládeže na rok 2020 v členení:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Celkové príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavkové finančné operácie:
Celkové výdavky:

268 707,00 EUR
38 000,00 EUR
0,- EUR
306 707,00 EUR
237 298,28 EUR
53 446,62 EUR
15 962,10 EUR
306 707,00 EUR

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.14 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
a k výročnej správe obce Dedina Mládeže za rok 2018
Pani starostka informovala prítomných, že dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnil audit
účtovnej závierky a výročnej správy obce Dedina Mládeže na rok 2018.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.14 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej
správe obce Dedina Mládeže za rok 2018 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 73/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Dedina
Mládeže za rok 2018.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.15 - Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za
rok 2018
Pani starostka informovala poslancov o individuálnej výročnej správe obce Dedina
Mládeže za rok 2018.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.15 - Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2018
bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 74/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Individuálnu výročnú správu obce Dedina Mládeže za rok 2018.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 K programovému bodu č.16 - Informácia starostky obce o voľbách do NR SR v roku
2020
Pani starostka informovala prítomných, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlásil termín volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 29. februára 2020.
Po uverejnení rozhodnutia predsedu NR SR obec zverejnila na úradnej tabuli a na webovom
sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený a elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí o voľbu poštou.
Bol vytvorený 1 volebný okrsok so sídlom v kultúrnom dome. Za zapisovateľku OVK bola
vymenovaná Bc. Eleonóra Struháriková, zamestnankyňa obecného úradu.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.16 - Informácia starostky obce o voľbách do NR SR v roku 2020
bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 75/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o voľbách do NR SR v roku 2020.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.17 - Informačná správa starostky obce – organizačné
záležitosti
Pani starostka informovala o podaných žiadostí o poskytnutie dotácie. Na Úrad
Nitrianskeho samosprávneho kraja boli podané žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu športu na akciu „Futbalový turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže“, výška
požadovanej dotácie 1 700,-EUR, vlastné zdroje 40,-EUR,
na podporu kultúry na akciu „Tekvicový festival v obci Dedina Mládeže“, výška požadovanej
dotácie 1 700,-EUR, spoluúčasť vo výške 170,-EUR,
na podporu rozvoja cestovného ruchu na akciu „Vybudovanie oddychovej zóny v lese na
Malom Ostrove“, výška požadovanej dotácie 1 800,-EUR, spoluúčasť 190,-EUR.
Z Ministerstva vnútra SR boli obci pridelené finančné prostriedky vo výške 6 000,-EUR na
dobudovanie kamerového systému v roku 2020.
Pani starostka informovala poslancov o uzatvorených zmluvách
Zmluva o dielo č.435/2019 so spoločnosťou Pevax s.r.o., so sídlom Tatranská 3268/147, 940
77 Nové Zámky, IČO: 45 676 151 na základe verejného obstarávania na realizáciu projektu
„Obnova centrálneho parku v obci Dedina Mládeže“, celková cena diela 14 823,18 EUR.
Zmluva o dielo zo dňa 11.10.2019 so spoločnosťou Arsenois, s.r.o. so sídlom Mad 200, 930 14
Mad na vypracovanie žiadosti z Envirofondu na projekt „Dedina Mládeže – vodovod, Malý
Ostrov“ cena diela 420,-EUR bez DPH po nadobudnutí účinnosti zmluvy a 2% z výšky
schválenej dotácie.
Zmluva o dielo zo dňa 23.09.2019 uzatvorená so spoločnosťou Arsenois, s.r.o. so sídlom Mad
200, 930 14 Mad na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu verejne
prístupných elektrických nabíjacích staníc s názvom projektu „Výstavba elektrickej nabíjacej
stanice v obci Dedina Mládeže“, cena diela 420,-EUR bez DPH po nadobudnutí účinnosti
zmluvy a 420,-EUR bez DPH po pripísaní finančných prostriedkov zo schváleného vyúčtovania
dotácie na bankový účet objednávateľa.
Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou BCF ENERGY, s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta
14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 966 255 na dodávku elektriny od 01.11.2019 do
31.12.2020, cena silovej elektriny 0,065 EUR bez DPH/kWh.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou RIGHTAUDIT s.r.o. so sídlom
Jeruzálemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 999 230, cena 500,-EUR plus platná sadzba
DPH.
Dohoda č.19/14/010/55 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č.417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020,
predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe.
Darovacia zmluva zo dňa 02.12.2019 so spoločnosťou LARO design s.r.o. so sídlom Biskupa
Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 230 747 na poskytnutie finančného daru
vo výške 60,-UR na akciu „Mikulášske oslavy v obci Dedina Mládeže“
Pani starostka požiadala o schválenie uzatvoriť nasledovné zmluvy:
1. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy č.1/2019 nehnuteľného majetku štátu uzatvorenú podľa
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov so
Slovenskou republikou, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže so sídlom
Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže, IČO: 00350311, predmetom kúpnej zmluvy je
majetok vo vlastníctve SR v správe predávajúceho nachádzajúci sa v k.ú. Dedina
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Mládeže, okres Komárno, zapísaný v KN na LV č.202, vedený katastrálnym odborom
na Okresnom úrade v Komárne v podiele 1/1 a to:
Stavby: hospodárska budova s.č. 172 na parcele č.215, inv.č. 22719970005, právny
vzťah k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV č.202
garáž s.č.173 na parcele č.214/3, inv.č.22719970008, právny vzťah k parcele, na ktorej
leží stavba nie je evidovaný na LV č.202
za dohodnutú kúpnu cenu 1 730,-EUR.
2. Uzatvorenie Zmluvy č.091219-011 o vytvorení webstránky a o poskytovaní
doménových a webhostingových služieb so spoločnosťou webex.digital s.r.o. so sídlom
Ostrovského 2, 040 01 Košice, IČO: 48329461 za 144,-EUR na rok.
3. Uzatvorenie Spracovateľskej zmluvy - zmluva o spracovaní osobných údajov v súlade
s článkom 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EˇU) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so spoločnosťou
webex.digital s.r.o. so sídlom Ostrovského 2, 040 01 Košice, IČO: 48329461.
Pani starostka ďalej informovala o pracovnom stretnutí s pánom riaditeľom Centra pre
detí a rodiny v Dedine Mládeže (ďalej len „CDR“). Predmetom rokovania bolo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov obce v areáli CDR procesom zámeny pozemku vo vlastníctve
obce za hospodársku budovu vo vlastníctve SR v správe CDR.
Pani starostka informovala o ponuke odvlhčenia muriva objektu osmotickým elektrofyzikálnym systémom OsmoDry. Ponuka bola prekonzultovaná s vedúcim stavebného úradu
s Ing. Mészárosom aj so zamestnancami, ktorí zabezpečujú záležitosti s nájomnými bytmi.
Navrhujú objednať zariadenie.
Pani starostka informovala, že vo veci súdneho sporu o určenie neplatnosti nájomnej
zmluvy so spoločnosťou Agroreal Dedina Mládež, a.s bolo vydané uznesenie, v ktorom
Okresný súd Komárno rozhodol, že súd konanie voči žalovanému v 2 rade (Zoltán Takács ml.)
zastavuje a žalovaný v 2. rade má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi (Agroreal
Dedina Mládeže, a.s.) vo výške 100%.
Ďalej vo veci o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy bolo vytýčené pojednávanie na deň
6.2.2020 o 9.00 hod. na Okresnom súde v Komárne.
Pani starostka navrhla zloženie inventarizačnej komisie nasledovne:
Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická, Ing. Zora
Kočišová. Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Norbert Lukács.
Vzhľadom na náročne vykonanú prácu obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu
hlavnej kontrolórke obce Dedina Mládeže.
Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
K programovému bodu č.17 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo
prijaté nasledovné uznesenie č. 76/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1.
2.

Informáciu starostky obce o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie.
Informáciu starostky obce o uzatvorených zmluvách.
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3.
4.

5.

Poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR na dobudovanie kamerového systému vo
výške 6 000,-EUR.
Uzatvorenie Darovacej zmluvy zo dňa 02.12.2019 so spoločnosťou LARO design s.r.o. so
sídlom Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 230 747 na
poskytnutie finančného daru vo výške 60,-UR na akciu „Mikulášske oslavy v obci Dedina
Mládeže“.
Informáciu starostky obce o súdnom spore vo veci určenia neplatnosti nájomnej zmluvy
a o vytýčení termínu pojednávania na Okresnom súde v Komárne na deň 06.02.2020.
B. Schvaľuje

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu športu na akciu „Futbalový
turnaj o pohár starostky obce Dedina Mládeže“, výška požadovanej dotácie 1 700,-EUR,
vlastné zdroje 40,-EUR.
Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na akciu „Tekvicový
festival v obci Dedina Mládeže“, výška požadovanej dotácie 1 700,-EUR, spoluúčasť vo
výške 170,-EUR.
Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na
akciu „Vybudovanie oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove“, výška požadovanej
dotácie 1 800,-EUR, spoluúčasť 190,-EUR.
Uzatvorenie Zmluvy o dielo č.435/2019 so spoločnosťou Pevax s.r.o., so sídlom
Tatranská 3268/147, 940 77 Nové Zámky, IČO: 45 676 151 na základe verejného
obstarávania na realizáciu projektu „Obnova centrálneho parku v obci Dedina Mládeže“,
celková cena diela 14 823,18 EUR.
Uzatvorenie Zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2019 so spoločnosťou Arsenois, s.r.o. so sídlom
Mad 200, 930 14 Mad na vypracovanie žiadosti z Envirofondu na projekt „Dedina Mládeže
– vodovod, Malý Ostrov“ cena diela 420,-EUR bez DPH po nadobudnutí účinnosti zmluvy
a 2% z výšky schválenej dotácie.
Uzatvorenie Zmluvy o dielo zo dňa 23.09.2019 uzatvorená so spoločnosťou Arsenois,
s.r.o. so sídlom Mad 200, 930 14 Mad na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
podporu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s názvom projektu „Výstavba
elektrickej nabíjacej stanice v obci Dedina Mládeže“, cena diela 420,-EUR bez DPH po
nadobudnutí účinnosti zmluvy a 420,-EUR bez DPH po pripísaní finančných prostriedkov
zo schváleného vyúčtovania dotácie na bankový účet objednávateľa.
Uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny so spoločnosťou BCF ENERGY, s.r.o. so sídlom
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 966 255 na dodávku elektriny od
01.11.2019 do 31.12.2020, cena silovej elektriny 0,065 EUR bez DPH/kWh.
Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou RIGHTAUDIT
s.r.o. so sídlom Jeruzálemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 999 230, cena 500,-EUR
plus platná sadzba DPH.
Uzatvorenie Dohody č.19/14/010/55 uzatvorenej podľa § 10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona
č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení na obdobie od 01.01.2020 do
31.12.2020, predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi do
praxe.
Uzatvorenie Kúpnej zmluvy č.1/2019 nehnuteľného majetku štátu uzatvorenú podľa zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov so Slovenskou
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republikou, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže so sídlom Brigádnická 1, 946 03
Dedina Mládeže, IČO: 00350311, predmetom kúpnej zmluvy je majetok vo vlastníctve SR
v správe predávajúceho nachádzajúci sa v k.ú. Dedina Mládeže, okres Komárno, zapísaný v
KN na LV č.202, vedený katastrálnym odborom na Okresnom úrade v Komárne v podiele
1/1 a to:
Stavby: hospodárska budova s.č. 172 na parcele č.215, inv.č. 22719970005, právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV č.202
garáž s.č.173 na parcele č.214/3, inv.č.22719970008, právny vzťah k parcele, na ktorej leží
stavba nie je evidovaný na LV č.202
za dohodnutú kúpnu cenu 1 730,-EUR.
11. Uzatvorenie Zmluvy č.091219-011 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových
a webhostingových služieb so spoločnosťou webex.digital s.r.o. so sídlom Ostrovského 2,
040 01 Košice, IČO: 48329461 za 144,-EUR na rok.
12. Uzatvorenie Spracovateľskej zmluvy - zmluva o spracovaní osobných údajov v súlade
s článkom 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so spoločnosťou
webex.digital s.r.o. so sídlom Ostrovského 2, 040 01 Košice, IČO: 48329461
13. Mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Dedina Mládeže s účinnosťou od 1. januára
2020 vo výške 30% z mesačného platu.
C. Zriaďuje
1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2019 v zložení:
Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická, Ing.
Zora Kočišová.
Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Norbert Lukács.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3
Hlasovanie za: 3 (Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Marián Plavec)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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 K programovému bodu č.18 – Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto.
 K programovému bodu č.19 - Záver
Pani starostka poďakovala poslancom a hlavnej kontrolórke obce za celoročnú dobrú
spoluprácu a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 18. decembra 2019

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

Overovatelia zápisnice:
Marcel Tuška, v.r.

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

Tibor Fülöp, v.r.

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

