
Z á p i s n i c a  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 14. decembra 2020 

  

 

 

Prítomní:    

 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

Tibor Fülöp – zástupca starostky 

 Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ 

            Marcel Tuška – poslanec OZ 

JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO 

 

Ospravedlnení:  

Marián Plavec – poslanec OZ 

Ing. Ottó Varga – poslanec OZ 

 

 13. 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. Pán poslanec Marián Plavec a Ing. Ottó Varga sa 

ospravedlnili.  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. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ  

5. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2020 a schválenie 

rozpočtových opatrení 

6. Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2019 

  7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Dedina Mládeže  

      za rok 2019 

  8. Správa HKO o vykonanej kontrole v 2. polroku 2020  

9. Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2020   

10. Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2021  

11. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2021-2023 

12. Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2021-2023 

13. Prerokovanie podaných žiadostí  

14. Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska  

      v obci Dedina Mládeže 

15. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pani starostka privítala prítomných a zahájila 13. 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 Tibor Fülöp a Marcel Tuška.     

 

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

overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.105/2020: 

 

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 2020. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.3 -  Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp. 

 

K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie bolo prijaté nasledovné uznesenie 

č.106/2020:  

  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ   

 

Pani starostka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

  

K programovému bodu č. 4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ   

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.107/2020:  

  

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/


Z á p i s n i c a  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 14. decembra 2020 

  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 12. zasadnutia OZ.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.5 –   Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. 

štvrťrok 2020 a schválenie rozpočtových opatrení 

 

Pani starostka informovala prítomných o rozpočtovom hospodárení obce k 30.09.2020, 

zároveň žiadala poslancov o schválenie rozpočtových opatrení.  
 

K programovému bodu č.5 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 

2020 a schválenie rozpočtových opatrení bolo prijaté uznesenie č.108/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2020. 

 

B. Schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie č. 2020/5, 2020/7 - Príjmové položky a Rozpočtové opatrenie č. 

2020/6, 2020/8 – Výdavkové položky. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.6 –  Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za 

rok 2019 

  

Pani starostka informovala poslancov o vypracovanom dokumente.  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.   

 

K programovému bodu č.6 - Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2019  

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.109/2020:  
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Individuálnu výročnú správu obce Dedina Mládeže za rok 2019.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 -   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 

a k výročnej správe obce Dedina Mládeže za rok 2019 

   

Pani starostka informovala prítomných, že dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnil audit za rok 

2019.  

 

  K programovému bodu č.7 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej 

správe obce Dedina Mládeže za rok 2019 bolo prijaté uznesenie č.110/2020:  

 

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 2019. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.8 -  Správa HKO o vykonanej kontrole v 2. polroku 2020 

 

Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, aby informovala prítomných 

o výsledku vykonanej kontroly.   

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   

  

K programovému bodu č.8 - Správa HKO o vykonanej kontrole v 2. polroku 2020  bolo 

prijaté uznesenie č.111/2020:  
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Správu HKO o vykonanej kontrole v 2. polroku 2020. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.9 -  Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2020   

  

 Pani starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, aby informovala prítomných 

o kontrolnej činnosti v roku 2020.  

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   

 

K programovému bodu č.9 - Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2020  bolo prijaté 

uznesenie č.112/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Berie na vedomie 

1. Správu HKO o kontrolnej činnosti v roku 2020.    

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.10 – Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2021 

 

Pani starostka informovala, že návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2021 bol 

zverejnený na webovom sídle obce.  

Návrhy na doplnenie neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.10 Plán kontrolnej činnosti HKO za 1. polrok 2021 bolo prijaté 

nasledovné uznesenie č.113/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Berie na vedomie 

1. Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.    

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 
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Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.11 - Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2021-

2023 

 

Pani starostka odovzdala slovo HKO JUDr. Ing. Ivete Némethovej, aby informovala 

poslancov o stanovisku k návrhu rozpočtu obce.  

 

K programovému bodu č.11 - Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2021-2023 bolo 

prijaté nasledovné uznesenie č.114/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Berie na vedomie 

1. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2021-2023.    

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.12 - Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtov Obce 

Dedina Mládeže na roky 2021-2023 

 

Pani starostka informovala prítomných o pripravenom návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a požiadala poslancov o schválenie. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

K programovému bodu č.12 - Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtov Obce Dedina 

Mládeže na roky 2021-2023 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.115/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A.  Berie na vedomie 
1. Návrhy rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2022 a 2023. 

 

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 2021 v členení: 

Bežné príjmy:                                264 602,00 EUR 

Kapitálové príjmy:                           0,00 EUR 

Príjmové finančné operácie:                          0,00 EUR 

Celkové príjmy:                                264 602,00 EUR 

 

Bežné výdavky:                                  238 931,61 EUR 

Kapitálové výdavky:                              7 870,80 EUR 

Výdavkové finančné operácie:            17 799,59 EUR 

   Celkové výdavky:                            264 602,00 EUR 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.13 - Prerokovanie podaných žiadostí 

 

Pani starostka informovala prítomných o podaných žiadostiach:    

- Dňa 7.10.2020 bola podaná na Obecný úrad dedina Mládeže žiadosť od Bálint Varga – 

BV-Steel, Kolárovo o odkúpenie pozemku od obce v rozlohe o cca. 10 až 15 árov na 

podnikateľský účel – na výstavbu zámočníckej dielne s možnosťou pripojenie sa na 

inžinierske siete.  

- Dňa 26.11.2020 bola podaná žiadosť spoločnosti Kartonmax s.r.o., Kolárovo 

o odkúpenie pozemku aspoň 10 000 m2, ľahko prístupný aj pre kamióny, s elektrikou 

s vysokým napätím, vodovodom, plynom, kanalizáciou. Žiadateľ ponúka aj pracovné 

miesta pre obyvateľov obce Dedina Mládeže.   

- Dňa 24.11.2020 bola podaná žiadosť Marcela Mišečku o výmenu okien na polyfunkčnej 

budove na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, v miestnostiach, ktoré prenajímajú.   

 

 

K programovému bodu č.13 -  Prerokovanie podaných žiadostí bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.116/2020:  

   

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Berie na vedomie 

1. Žiadosť Bálinta Vargu – BV-Steel, Kolárovo o odkúpenie pozemku.    

2. Žiadosť spoločnosti Kartonmax s.r.o., Kolárovo o odkúpenie pozemku. 

3. Žiadosť Marcela Mišečku o výmenu okien na polyfunkčnej budove na adrese Nám. 4. 

apríla č.7/8, Dedina Mládeže. 

 

B. Súhlasí  
1. S výmenou okien podľa žiadosti Marcela Mišečku na polyfunkčnej budove na adrese Nám. 

4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže.  



Z á p i s n i c a  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 14. decembra 2020 

  

 

 

 

C. Žiada  
1. Starostku obce o zistenie možnosti vytvorenia pozemku na podnikateľské účely pri 

zbernom dvore.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.14 - Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska v obci Dedina Mládeže 

 

Pani starostka informovala prítomných o vypracovanom prevádzkovom poriadku  

na multifunkčné ihrisko.  

 

K programovému bodu č.14 -  Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska v obci Dedina Mládeže bolo prijaté nasledovné uznesenie č.117/2020:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Schvaľuje 

1. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Dedina Mládeže. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.15 -  Informačná správa starostky obce – organizačné 

záležitosti 

 

Pani starostka informovala prítomných, že žiadosti o poskytnutie dotácie z Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na rok 2021 boli podané nasledovne: 

- o poskytnutie dotácie na podporu športu na akciu „Obecná telocvičňa“, výška 

požadovanej dotácie 1 500,-EUR, vlastné zdroje 650,-EUR.  

- o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na akciu „Vám patrí naša úcta“, výška 

požadovanej dotácie 1 500,-EUR, spoluúčasť vo výške 200,-EUR. 

- o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na akciu „Rozšírenie 

oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove“, výška požadovanej dotácie 3 320,-EUR, 

spoluúčasť 600,-EUR.  
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- Dňa 29.10.2020 bola dokončená realizácia dažďových záhrad, pri kultúrnom dome a vo 

dvore polyfunkčnej budovy.  

- Oprava traktora Kubota vo výške 5 757,30 eur. Pani starostka vyžiadala vyjadrenie 

ohľadne poškodenia, presnú príčinu sa nedá určiť. Poškodené časti sú uskladnené na 

firme po dobu 3 mesiacov. Odporúčajú poistiť traktor proti lomu, cez poistenie by sa 

uhradila cca. polovica opravy. Pani starostka zistila cenu poistenia proti lomu, je vo 

výške 460,-eur na rok. 

Traktor funguje bez problémov od roku 2015 – 5 rokov. Zarába iba v prípade, ak 

vykonávame činnosti na žiadosť, ako prenájom traktora. Ale prevažne sa vykonávajú 

verejnoprospešné činnosti, ako kosenie, odvoz kontajnerov.   

- Pani starostka informovala prítomných, že súdne pojednávanie na Okresnom súde 

v Komárne dňa 8. októbra 2020 bolo úspešné pre obec. Rozsudkom okresného súdu 

Komárno Súd návrh žalobcu o povinnosti uzavrieť zmluvu o nájme 

poľnohospodárskych nehnuteľností zamietla.   

Súd návrh žalobcu o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy zo dňa 10.5.2017 zamietla.   

Súd žalovanému (obci) priznáva plnú výšku náhrady trov konania. 

- Pani starostka ďalej informovala o rozhodnutí  Krajského súdu v Nitre, vo veci 

uplatnenia zákonného predkupného práva.  Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu 

prvej inštancie potvrdzuje. Žalobcovi (obci) priznáva nárok na náhradu trov 

odvolacieho konania v rozsahu 100%.  

- Pani starostka informovala o úspešnom zvládnutí celoplošného testovania v rámci akcie 

„Spoločná zodpovednosť“, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. novembra 2020. Náklady obce 

na vynaložené finančné prostriedky boli uhradené aj za marec aj za testovanie 600+1400 

eur.  

- Pani starostka informovala, že od 2.11.2020 cez program z úradu práce pracuje na 

obecnom úrade Kristína Erdeiová, program trvá 9 mesiace na celý úväzok, príspevok 

úradu je vo výške 80 % z CCP.  

Od 1.12.2020 na dobrovoľnícku činnosť Mária Martinčeková. Program trvá 6 mesiacov, 

20 hodín týždenne.  

- Pani starostka informovala, že ohľadne zberu kuchynského odpadu platí od 1.1.2021  

novelizovaný právny predpis. Na základe súčasnej vyhlášky 460/2019 Z. z. , ktorou sa 

mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch sa pre obce a mestá od 1.1.2021 

zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu.  

Výnimky upravené podľa vyhlášky od 1.1.2021 sú:  

§ 81 odsek 21 Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho 

odpadu pre biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá  

a) Má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č.1, 

b) Preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad 

c) Preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických 

centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.  

Pani starostka navrhovala umiestniť na Malý Ostrov kovové odpadové nádoby 1100 l tým  

nahradiť veľkokapacitné kontajnery.  
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- Po konzultácii sociálnou komisiu Roznášanie balíkov pre deti do 15 rokov a dospelých 

s trvalým pobytom v obci ženy od 60 rokov a muži od 62 rokov. (67 + 107) 

Sponzori akcie Obec Dedina Mládeže, Kocsis Levente, Kondé Lajos, Ladislav Gajdošík, 

Marcel Mišečka.  

- Pani starostka navrhla zloženie inventarizačnej komisie.   

 

K programovému bodu č.15 -  Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.118/2020:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Dokončenie realizácie dažďových záhrad, pri kultúrnom dome a vo dvore polyfunkčnej 

budovy. 

2. Opravu traktora Kubota.  

3. Informáciu starostky obce o zamietnutí žaloby spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. 

ohľadne prenájmu poľnohospodárskych pozemkov obce Dedina Mládeže. 

4. Informáciu starostky obce o potvrdení rozsudku v prospech obce Dedina Mládeže na 

Krajskom súde Nitra ohľadne uplatnenia zákonného predkupného práva obce voči 

spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s..  

5. Informáciu starostky obce o programoch z úradu práce.  

6. Informáciu starostky obce o povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od 1.1.2021. 

7. Obdarovanie obyvateľov obce balíkmi s trvalým pobytom, deti do 15 rokov, ženy od 60 

rokov a muži od 62 rokov veku od sponzorov Obec Dedina Mládeže, Levente Kocsis, 

Ladislav Gajdošík, Lajos Kondé, Marcel Mišečka.  

 

B. Schvaľuje 

1. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu športu na akciu „Obecná 

telocvičňa“, výška požadovanej dotácie 1 500,-EUR, vlastné zdroje 650,-EUR.  

2. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na akciu „Vám patrí 

naša úcta“, výška požadovanej dotácie 1 500,-EUR, spoluúčasť vo výške 200,-EUR. 

3. Podanie žiadosti na ÚNSK o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na 

akciu „Rozšírenie oddychovej zóny v lese na Malom Ostrove“, výška požadovanej dotácie 

3 320,-EUR, spoluúčasť 600,-EUR.  

4. V prípade možnosti nahradiť veľkokapacitné kontajnery na Malom Ostrove kovovými 

odpadovými nádobami  1100 l. 

 

C. Zriaďuje 

1. Inventarizačnú komisiu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Dedina Mládeže k 31.12.2020 v zložení: 

Pre dokladovú inventarizáciu: JUDr., Ing. Iveta Némethová, Mahuliena Skalnická,  

Ing. Zora Kočišová. 

Pre fyzickú inventarizáciu: Marcel Tuška, Lívia Harisová, Jozef Erdei. 
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Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 3 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.16 - Diskusia 

 

V rámci diskusie bolo spomenuté, že treba opraviť šachtu pri kultúrnom dome.   

 

 K programovému bodu č.17 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

V Dedine Mládeže, dňa 15. decembra 2020       

                                              

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Marcel Tuška, v.r.  ..................................  

 

 

 


