
Z á p i s n i c a  
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konaného dňa 5. marca 2021 

  

 

 

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 

JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka 

obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných 5 poslancov 

a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starostka obce prečítala návrh 

programu zasadnutia.  

  

Navrhnutý a schválený program zasadnutia bol nasledovný:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prezentácia projektového zámeru Vybudovanie Veterného parku Dedina Mládeže 

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ 

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2020  

  7. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

  8. Diskusia 

  9. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pani starostka privítala prítomných, zahájila 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Dedina Mládeže a privítala JUDr. Ivana Katonu a predstaviteľov spoločnosti Greenenergy 

Slovakia s.r.o..  

 

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

overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Marián Plavec.      

 

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

overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.119/2021: 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 5. marca 2021 

  

 

 

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 23. februára 2021. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

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.120/2021:  

  

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: 5 (Tibor Fülöp, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Prezentácia projektového zámeru Vybudovanie Veterného 

parku Dedina Mládeže 

 

Pani starostka privítala predstaviteľov spoločnosti Greenenergy Slovakia, s.r.o. 

a odovzdala im slovo, aby predstavili projektový zámer.  

Po prediskutovaní problematiky sa pristúpilo k hlasovaniu. 

  

K programovému bodu č. 4 – Prezentácia projektového zámeru Vybudovanie Veterného parku 

Dedina Mládeže bolo prijaté nasledovné uznesenie č.121/2021:  

  

 

 

 

 

 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Prezentáciu projektového zámeru spoločnosti Greenenergy Slovakia, s.r.o. „Vybudovanie 

Veterného parku Dedina Mládeže“.  

 

B. Žiada  
1. Starostku obce pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou Greenenergy Slovakia s.r.o.. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.5 –   Vyhodnotenie plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ 

 

Pani starostka informovala poslancov, že Výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 

2019 bola zverejnená v systéme RISSAM. Správa audítora k účtovnej závierke a k výročnej 

správe bola tiež zverejnená v rozpočtovom informačnom systéme RISSAM.   

Rozpočet obce Dedina Mládeže na rok 2021  je zverejnený na webovom sídle obce.  

Výmena okien na budove bývalého obecného úradu bola vykonaná, finančne sme 

vysporiadali s Marcelom Mišečkom. 

Ohľadne žiadostí podnikateľov z Kolárova o odkúpenie pozemku  pani starostka konzultovala 

so zhotoviteľom územného plánu obce.    

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.  
 

K programovému bodu č.5 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ bolo prijaté 

uznesenie č.122/2021:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.6 –    Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. 

štvrťrok 2020 

 

Pani starostka informovala prítomných o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2020. 

  

K programovému bodu č.6 - Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 

2020  bolo prijaté nasledovné uznesenie č.123/2021:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Správu o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2020. 

 

B. Schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie č. 2021/1, 2021/2.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 -    Informačná správa starostky obce – organizačné 

záležitosti   

 

- V súvislosti s plánom obce vytvoriť stavebné pozemky na individuálnu výstavbu 

rodinných domov, pozvala pani starostka JUDr. Katonu.  

Bolo navrhnuté poveriť advokátsku kanceláriu vyzvať vlastníkov o odpredaj alebo zámenu 

parciel nachádzajúcich sa na ulici novej a na konci ulice Fučíkovej.  

- V súvislosti so Sčítaním obyvateľov –pani starostka informovala prítomných, že dňa   

15. februára 2021 sa oficiálne začalo  sčítanie obyvateľov. Každý obyvateľ má povinnosť sčítať 

sa sám elektronicky.  Formulár je možné vyplniť od 15. februára do 31. marca a je dostupný na 

stránke www.scitanie.sk. 

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa 

zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo 

blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. Napokon tí, 

čo sa sami nebudú vedieť sčítať elektronicky je k dispozícii asistované sčítanie.  

O asistované sčítanie môžete požiadať obec od 1. apríla do 31.  októbra 2021. 

Vyplnenie formulára je povinné, ale zároveň aj prospešné. Poskytnuté informácie môžu pre 

naše bydlisko priniesť viac investícií a rozvojových možností. 

- Pani starostka informovala, že Nabíjacia stanica pre elektromobily bola vybudovaná. 

Po prediskutovaní audítorom obce pani starostka navrhovala uzatvorenie zmluvy 

o prevádzkovaní nabíjacej stanice so spoločnosťou GTIS charging SK s.r.o.. na dobu 

10 rokov. 

- Pani starostka informovala, že po celoplošnom testovaní z 1. novembra 2020  

http://www.scitanie.sk/
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v roku 2021 obec pokračuje v testovaní, pravidelne, od 24.1.2021 každú sobotu. Obec 

dostáva za 1 testovanú osobu paušálne 5,-eur. Testuje sa cca 350-400 osôb za deň.  

Obec sa stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Povinne sa nahlasujú informácie 

o pozitívne testovaných osobách do informačného systému.  

Členovia pracovnej skupiny sú zdravotnícki pracovníci (lekár, zdravotné sestry), 

pracovníci obecného úradu a dobrovoľníci z obce. Odmeňovanie je na základe Zmluvy 

o dobrovoľníckej činnosti, pre zdravotných pracovníkov 15,-eur/hodinu a pre 

dobrovoľníkov 100,-eur/deň. Členom pracovnej skupiny je aj profesionálny vojak 

a starostka, oni vykonávajú činnosť bez nároku na odmenu.  

Testy dostáva obec z okresného úradu, treba ich zobrať z Komárna. Ostatné veci ako 

ochrannú odev a ďalšie  zabezpečuje obec.  

Diskutuje sa s kolegami starostami, a bolo dohodnuté, že kým je záujem zo strany 

občanov, budú obce vykonávať testovanie. 

- Pani starostka informovala prítomných, že nakoľko odo dňa 8. marca 2021 bude 

povinnosť nosenie FFP2 respirátorov na určitých miestach – v obchodoch, v MHD, 

objednala 1000 ks respirátorov pre obyvateľov obce nad 10 rokov.  

- Ďalej boli spomenuté problematiky Prevádzkovanie multifunkčného ihriska,  riešenie 

dažďovej vody v obci Dedina Mládeže, vyhotovenie projektovej dokumentácie na 

cyklotrasu z obce k cintorínu a na Malý Ostrov, treba objednať zameranie 

s polohopisom a výškopisom, zakreslením inžinierskych sietí. 

 

K programovému bodu č.7 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo 

prijaté uznesenie č.124/2021:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o zámere vytvorenia stavebných pozemkov v obci. 

2. Informáciu starostky obce o sčítaní obyvateľov. 

3. Informáciu starostky obce o antigénnom testovaní Covid – 19 v obci a objednávke FFP 2  

 rúšok pre obyvateľov obce. 

4.   Žiadosť pána Marcela Mišečku o prenájom kuchynskej časti v kultúrnom dome. 

5.   Žiadosť pána Štefana Csenteho o odkúpenie pozemku o výmere 286,5 m2 na Malom    

  Ostrove.  

6.   Informáciu pána poslanca Marcela Tušku o prevádzke multifunkčného ihriska.   

 

B. Schvaľuje 
1. Uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzke nabíjacej stanice so spoločnosťou GTIS 

charging SK s.r.o., so sídlom 911 01 Trenčín, Legionárska 670/58, IČO: 45425183  

do 31.12.2031 s tým, že prevádzka nabíjacej stanice bude vykonávaná bez nároku  

na odplatu Prevádzkovateľovi, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Obci 2 %  

(slovom dve percentá) z  ročných tržieb bez DPH,  ktoré mu prevádzkou tohto zariadenia 

vzniknú. Predmetom Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa vykonávať prevádzkovú činnosť 

spočívajúcu v zabezpečení plynulého a nerušeného užívania Nabíjacej stanice v Obci  

účastníkmi cestnej premávky vrátane servisu a pravidelnej údržby a spravovať a 

prevádzkovať aj prislúchajúce dve parkoviská. 
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2. Začatie procesu vysporiadania pozemkov pod budúcou IBV v obci za cenu 5 000,-eur/ha. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Marcel Tuška, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.8 -Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

 

 K programovému bodu č.9 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

V Dedine Mládeže, dňa 8. marca 2021       

                                              

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Marián Plavec, v.r.  ..................................  


