
Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 10.09.2021. 

 

Uznesenie č.149/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice 

 

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 6. septembra 2021.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 
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Uznesenie č.150/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie 

  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 
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Uznesenie č.151/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 16. zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1.  Informácie o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ.  

  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 
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Uznesenie č.152/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.5 -  Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO-N 

14 a.s. za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO-N 14 a.s. za rok 2020. 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 10.09.2021. 

 

Uznesenie č.153/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.6 -   Schválenie podmienok vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na 

predaj prebytočného hnuteľného majetku obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Schvaľuje  

1. Prebytočnosť hnuteľného majetku – drevnej hmoty nachádzajúcej sa v k. ú. Dedina 

Mládeže porast č.595 a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže.  

 

2. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 

281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na 

podávanie návrhov na výrub a predaj dreva na pni na pozemkoch Obce Dedina Mládeže, 

 

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Obec Dedina Mládeže 

Nám. 4. apríla 8, 946 03 Dedina Mládeže, IČO: 00306428, zastúpená JUDr. Ing. 

Gabriela Gönczölová, starostkou obce 

 

podľa §9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v 

znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na výrub a predaj dreva na pni na pozemkoch 

vyhlasovateľa za nasledovných súťažných podmienok: 

 

1. Vyhlasovateľ 

Obec Dedina Mládeže 

Sídlo:    Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 8, 946 03 Dedina Mládeže  

IČO:    00306428  

v zastúpení starostkou: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

číslo účtu (IBAN):  SK37 0200 0000 0000 2122 4142 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výrub a predaj dreva na pni. Lesný porast č. 595 

o výmere 2,70 ha, drevina topoľ šľachtený.  

Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže - činnosti, ktoré je potrebné podľa zmluvy vykonať: 

 prevzatie pracoviska pred začatím prác 



Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 10.09.2021. 

 

 ťažba, spracovanie, odvoz drevnej hmoty 

 vyvážanie haluzoviny 

 úprava plochy po ťažbe 

 vŕtanie pňov, celoplošná príprava pôdy 

 dovoz a manipulácia so sadenicami, 2 500 ks sadeníc dreviny topoľ šľachtený na 

zalesnenie 

 vŕtanie jám a zalesnenie 2 500 ks sadeníc 

 ochrana proti zveri použitím plastových špirál 

 zimný náter proti ohryzu 

 dvakrát ošetrovanie proti burine diskovaním v prvom roku po výsadbe 

 odovzdanie pracoviska po ukončení prác  

(ďalej len ,,predmet súťaže“).  

Predpokladaný objem dreva: 800 m³. 

Súťažný návrh je možné podať len na predmet súťaže ako celku. 

Lehota plnenia: do 31.03.2022. 

3. Termín ohliadky 

Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže je možné na základe osobnej 

prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemcu realizuje dohodnutím termínu 

na kontaktnom telefónnom čísle vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uskutočnením 

lehoty na predkladanie návrhov. 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa  

Meno:  Ing. Peter Orémusz 

telefón: +421 905 701 640 

E-mail: petorem@gmail.com  

5. Minimálna požadovaná cena  

Minimálna požadovaná cena za vykonanie činnosti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 

súťaže je vo výške 8,00 EUR za 1 m³ vyťaženého dreva pri započítaní všetkých nákladov, 

určená na základe uznesenia OZ č. 153/2021 bod A/3 zo dňa 9.9.2021.  

Predpokladaný objem dreva: 800 m³. 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku ceny za 1 m³ vyťaženého dreva 

pri započítaní všetkých nákladov. 

6. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

Súťaže sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v danej oblasti.  

Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť nenávratný účastnícky 

poplatok vyhlasovateľovi vo výške 33,– Eur, a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu 

Dedina Mládeže alebo na bežný účet vyhlasovateľa číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 

2122 4142, variabilný symbol: 2021595  do poznámky resp. do doplňujúcej informácie uviesť 

identifikačné údaje súťažiteľa (napr. meno a priezvisko, alebo obchodné meno a IČO) tak, 

aby bolo možné identifikovať, ktorý súťažiteľ poplatok zaplatil, poplatok je zaplatený až 

pripísaním na účet vyhlasovateľa.  

Predložený návrh  nie  je  možné  odvolať  po  uplynutí lehoty určenej  na  predkladanie 

súťažných návrhov. 

mailto:petorem@gmail.com
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Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy, na ďalšie 

doručené návrhy toho istého súťažiteľa sa neprihliada, sú automaticky vylúčené zo súťaže. 

Predložený návrh  nie  je  možné  meniť  a dopĺňať,  ani  ho  upravovať  po  uplynutí  lehoty  

určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

Úspešný uchádzač je povinný v deň podpisu zmluvy poukázať finančné prostriedky 

v predpokladanom objeme na účet obce, v zmysle zmluvy.  

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  bude zverejnené v priebehu 37. týždňa 

v roku 2021 v regionálnej tlači Delta, na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce na 

www.obecdedinamladeze.sk . 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade Dedina 

Mládeže, na adrese: Nám. 4. apríla 6, 946 03 Dedina Mládeže v pracovných dňoch počas 

úradných  hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk  

7. Lehota na podanie ponuky a spôsob predloženia ponuky 

Lehota na podávanie súťažných návrhov je minimálne do 15 dní od zverejnenia 

oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Súťažný návrh môže byť doručený 

osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 6, 946 03 

Dedina Mládeže písomne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s 

označením: „Obchodná verejná súťaž na výrub a predaj dreva na pni na pozemkoch obce 

Dedina Mládeže -  NEOTVÁRAŤ“ V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia 

návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

8. Náležitosti návrhu: 

Súťažný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti: 

1.Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej uzavretej obálke s označením  „Obchodná verejná 

súťaž na výrub a predaj dreva na pni na pozemkoch obce Dedina Mládeže -  NEOTVÁRAŤ“ 

2. Návrh musí obsahovať identifikačné údaje účastníka súťaže, výšku ceny za 1 m³ 

vyťaženého dreva pri započítaní všetkých nákladov, návrh musí byť navrhovateľom 

podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude navrhovateľ 

zastihnuteľný. 

3. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku podľa bodu 6. týchto podmienok súťaže. 

4. Potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Dedina Mládeže, ktoré potvrdenie 

vydá obec Dedina Mládeže na žiadosť navrhovateľa. 

5. Súťaže sa môže zúčastniť podnikateľský subjekt (právnická osoba, fyzická osoba - 

podnikateľ) oprávnený podnikať v danej oblasti. 

6. Spolu so súťažným návrhom je uchádzač povinný predložiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (nie starší ako 3 

mesiace ku dňu predkladania ponuky), t.j. živnostenský list alebo výpis z obchodného 

registra,  

- čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami s potrebnými 

oprávneniami, 

- referencie (minimálne 2) – zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti 

alebo kúpy drevnej hmoty,  

- prehlásenie, že pri podpise zmluvy, pred začatím prác uhradí predmet zákazky vo 

výške predpokladaného finančného objemu. Podrobnejšie podmienky ohľadom výšky 

platby budú upravené v kúpnej zmluve. 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na 

pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže a v prípade zistených nezrovnalostí po podpise 

zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu.  

Navrhovateľ sa podaním súťažného návrhu zaväzuje rešpektovať podmienky vyhlasovateľa. 

Všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ. 

9. Vyhodnotenie ponúk a kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov 

Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční nasledujúci deň po dni, kedy bude 

možné odovzdať súťažné návrhy, na Obecnom úrade Dedina Mládeže. 

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá 

cena za predmet obchodnej verejnej súťaže v eur/m³ vyťaženého dreva pri započítaní 

všetkých nákladov. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V 

prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi. 

Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 

odoslaný list s oznámením o tom, že jeho návrh bol prijatý.  

10. Informácie pre navrhovateľov 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 

súťaže. 

Vyhlasovateľ  neuhrádza  účastníkom  súťaže  náklady  spojené  s ich  účasťou  v tejto 

obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 

účasťou v súťaži. 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené do 5 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže  

na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk ako aj na úradnej tabuli Obce Dedina 

Mládeže. 

 

V Dedine Mládeže, dňa 9.9.2021 

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

starosta Obce Dedina Mládeže 

 

B. volí  

1. súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A tohto 

uznesenia v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena 

Skalnická.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Uznesenie č.154/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.7 -   Zámena pozemkov – prejednanie a schválenie zámeru    

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o podanom návrhu pána Takácsa na zámenu pozemkov 

súvisiacich s vysporiadaním ulice Novej.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 
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Uznesenie č.155/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.8 -   Informácia starostky obce o dotáciách 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o poskytnutých dotáciách:  

z Nitrianskeho samosprávneho kraja  

a) na podporu a rozvoj cestovného ruchu na projekt Rozšírenie oddychovej zóny v lese 

na Malom Ostrove vo výške 1 510,- eur, spoluúčasť 392,- eur.  

b) Na podporu kultúry na projekt Vám patrí naša úcta vo výške 1 100,- eur, spoluúčasť 

170,-eur.   

c) Na podporu športu na projekt Obecná telocvičňa vo výške 1 000,- eur, spoluúčasť 

215,- eur.  

2. Informáciu starostky obce o podanej žiadosti na vybudovanie Inkluzívneho detského 

ihriska. 

3. Informáciu starostky obce o výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl s termínom podania do 1. novembra 2021.  

4. Informáciu starostky obce o štádiu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbami  

hospodárska budova a garáž.  

 

 

B. Schvaľuje 
1. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 

vybudovanie inkluzívneho detského ihriska v obci Dedina Mládeže, požadovaná dotácia 

49 500,-eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov obce vo výške 5 500,-eur.  

2. Prípravu ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie Materská škôlky v obci Dedina 

Mládeže“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl.   

3. Podanie žiadostí o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na CR, šport, kultúru 

v maximálnej výške.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 
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Uznesenie č.156/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.9 -  Čipovanie odpadových nádob 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o zmene povinnosti vybaviť zberné vozidlo vážiacim systémom.   

2. Cenovú ponuku spoločnosti Gúta Service, PO, Kolárovo na začipovanie odpadových 

nádob a súvisiace služby.  

 

B. Schvaľuje  
1. Objednať začipovanie odpadových nádob v obci Dedina Mládeže podľa cenovej ponuky 

spoločnosti Gúta Service, PO, Kolárovo zo dňa 16.08.2021.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 10.09.2021. 

 

Uznesenie č.157/2021 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 9. septembra 2021   

 

K programovému bodu č.10 -  Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o nových zamestnancoch obce Dedina Mládeže od 1.8.2021.  

2. Informáciu starostky obce o spolupráci s Občianskym  združením Nec Arte Nec Marte 

z Komárna v zbieraní podpisov pod petíciu ohľadom nemocnice Komárno.   

3. Informáciu starostky obce o darovaní krvi v kultúrnom dome Dedina Mládeže dňa  

16. augusta 2021.   

 

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 31.12.2021) v hodnote 10,- eur, s tým, 

že sa môžu použiť v miestnych obchodoch GANIMA s.r.o.  alebo AGROREAL Dedina 

Mládeže, a.s. do 20.12.2021.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

JUDr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

   

 

 

 


