
Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

Prítomní:    

 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

 Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ 

Marián Plavec – poslanec OZ 

Marcel Tuška – poslanec OZ 

Ing. Ottó Varga – poslanec OZ 

JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO 

Ospravedlnený: 

Tibor Fülöp – zástupca starostky 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

  20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla starostka 

obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní 4 poslanci a 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. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ 

5. Prejednanie prenájmu obecných pozemkov 

6. Zámena obecných pozemkov  

7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Dedina Mládeže za rok 2021 

8. Prejednanie problematiky kybernetickej bezpečnosti obce 

9. Schválenie audítorskej spoločnosti   

10. Informácia o pripomienkovaní Konceptu územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

11. Informácia o sociálnej službe SANTEA 

12. Informácia starostky obce o pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine     

13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pani starostka privítala prítomných, zahájila 20. 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.181/2022: 
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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 28. februára 2022.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.3 -  Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marcel 

Tuška.   

 

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

č.182/2022:  

  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Schvaľuje  
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marcel Tuška. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Vyhodnotenie plnenia uznesení z 19. 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 19. zasadnutia OZ 

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.183/2022:  

  

 

 

 

 

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

A. Berie na vedomie 
1.  Informácie o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ.  

  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.5 –  Prejednanie prenájmu obecných pozemkov 
 

Pani starostka informovala prítomných o nájomnej zmluve s pánom Ármaim a o ústnej žiadosti 

pána Ing. Zoltána Takácsa.    
 

K programovému bodu č.5 - Prejednanie prenájmu obecných pozemkov bolo prijaté uznesenie 

č.184/2022:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce k prenájmu obecných pozemkov.  

 

B. Schvaľuje 
1. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Dedina Mládeže z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.01.2022.  

Predmetom  prenájmu bude časť nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Dedina 

Mládeže, vedená Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor na LV č. 556, kat. úz. 

Dedina Mládeže:  

- Časť parcely reg. „E“ č.: 11590/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty v celkovej  

výmere 19835 m2,  

- Časť parcely reg. „E“ č.: 11591/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty v celkovej  

výmere 97491 m2,  

celkom spoločne vo výmere 22949 m2. 

Bližšia špecifikácia predmetu nájmu, čo do jeho umiestnenia v prírode a jeho orientácie je 

farebne označená formou grafického náčrtu. 

2. Podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov spôsob prenechávania majetku obcí do nájmu – zmluvou o nájme 

poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú 

pozemky: 

 vo výlučnom vlastníctve Obce Dedina Mládeže, so sídlom: Námestie 4. apríla 7/8, 946 

03 Dedina Mládeže, evidované na LV č. 556, vedené na Okresnom úrade Komárno, 
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katastrálny odbor pre kat. územia: Dedina Mládeže, obec: Dedina Mládeže označené 

ako: 

 parcela reg. „E“ č.: 11590/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty v celkovej  výmere 

19835 m2,  

 parcela reg. „E“ č.: 11591/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty v celkovej  výmere 

97491 m2,  

celkom spoločne predmet nájmu vo výmere 22949 m2. 

 

3. Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov k prenechávaniu majetku obcí do nájmu dôjde z dôvodu hodného 

osobného zreteľa, že obec časti predmetných nehnuteľnosti nevyužíva nakoľko predmet 

nájmu bol doteraz navrhovateľom zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov riadne 

užívaný a obhospodarovaný a navrhovateľ nájomnej zmluvy si plnil riadne svoje zákonné 

povinnosti užívateľa predmetu nájmu. 

 

4. Schvaľuje cenu nájmu, ktorá je stanovená vo výške 211,00 €/ha/rok  a je obvyklá v čase 

a mieste nájmu, za akú sa obvykle prenechávajú do nájmu nehnuteľnosti toho istého alebo 

porovnateľného druhu s ohľadom na účel využitia. 

 

5. Schvaľuje návrh zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude spísaná medzi 

účastníkmi Obce Dedina Mládeže a Ján Ármai, IČO: 22 802 053, sídlo: č. domu 761, 925 

85 Neded, a ktorej predmetom bude nájom pozemkov určených v bode 2. tohto uznesenia 

na 5 rokov. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

6. Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve uzatvoreného s nájomcom, Ing. Zoltánom 

Takácsom, IČO: 31 834 540, miesto podnikania Harcsová 30, 946 03 Kolárovo  dňa 

10.05.2017 a to za nasledovných podmienok: doba prenájmu od 01.12.2022 na 5 rokov, 

výška nájmu 250,00 eur/ha/rok.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 1 
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 K programovému bodu č.6 – Zámena obecných pozemkov     

  

Pani starostka informovala prítomných o opravách v zámenných zmluvách.   

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

  

K programovému bodu č.6 - Zámena obecných pozemkov bolo prijaté nasledovné uznesenie 

č.185/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 
A. Zrušuje Uznesenie č. 178/2021 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina 

Mládeže konaného dňa 17.12.2021, na základe ktorého bola schválená zámena 

pozemkov medzi Zoltánom Takácsom, dátum nar.: 10.7.1981, Harcsová 2440/30, 946 

03 Kolárovo a Obcou Dedina Mládeže a schvaľuje Dohodu o zrušení Zámennej 

zmluvy so Zoltánom Takácsom, dátum nar.: 10.7.1981, Harcsová 2440/30, 946 03 

Kolárovo. 

B. Schvaľuje v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. spôsob prevodu majetku obcí- zámenou.  

Predmetom zámeny sú pozemky: 

 vo výlučnom vlastníctve resp. podielovom spoluvlastníctve žiadateľa: Zoltán 

Takács, dátum narodenia: 10.7.1981, bytom: Harcsová 2440/30, 946 03 Kolárovo, 

evidované na LV vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. 

územie: Dedina Mládeže, obec: Dedina Mládeže, označených ako: 

 

Parcelné 
číslo 

register LV Výmera v m2 
Druh 

pozemku 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera 
podielu 

849 E 1671 6 992 Orná pôda 4/16 1748,000 

1-870 E 1156 443 Orná pôda 243/624 172,51 

1-871 E 1156 1346 Orná pôda 243/624 524,16 
 

 

 celková výmera podielu žiadateľa: 2442,17 m2 

 za nehnuteľnosti:  

vo výlučnom vlastníctva resp. v podielovom spoluvlastníctve Obce Dedina Mládeže, 

evidovaných na LV vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. 

úz.: Dedina Mládeže, označených ako:  

LV 
register parcelné 

číslo 
výmera 

v m2 druh pozemku 
spoluvlastnícky 

podiel 
výmera 
podielu 

1713 E 1-1422 2851 Orná pôda 3/18 475,10 

556 E 11617 978 Orná pôda 1/1 978,00 

1389 E 12822/4 237 Lesný pozemok 1/1 237,00 

1389 E 12822/2 212 Lesný pozemok 1/1 212,00 

2892 E 2-11762/4 4302 Orná pôda 23/990 99,94 

1145 E 2-11762/3 6931 Orná pôda 23/990 161,02 
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 celková výmera podielu obce Dedina Mládeže: 2433,17 m2 

 

 s tým, že žiadny vlastník nežiada od druhej strany finančné vyrovnanie. 

 

C. v súlade s bodom B. tohto uznesenia schvaľuje prevod majetku obcí- Zámennú 

zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi 

Obec Dedina Mládeže a Zoltánom Takácsom, dátum nar.: 10.7.1981, Harcsová 

2440/30, 946 03 Kolárovo, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a ktorej predmetom bude zámena pozemkov 

určených v bode B. tohto uznesenia. 

 

D. Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného 

osobného zreteľa, ktorým je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

vo vlastníctve účastníkov zámennej zmluvy. Dôvodom prípadu hodného osobitného 

zreteľa je to, že zámenou dotknutých nehnuteľností obec Dedina Mládeže získa do 

vlastníctva, resp. do podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti v lokalite, kde obec 

zvažuje vybudovanie novej lokality pre novú zástavbu v obci Dedina Mládeže. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č.186/2022:  
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A:  zrušuje Uznesenie č. 179/2021 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže 

konaného dňa 17.12.2021, na základe ktorého bola schválená zámena pozemkov medzi Ing. 

Zoltánom Takácsom, dátum nar.: 1.2.1951, Harcsová 2440/30, 946 03 Kolárovo a Obcou 

Dedina Mládeže a schvaľuje Dohodu o zrušení Zámennej zmluvy so Zoltánom Takácsom, 

dátum nar.: 10.7.1981, Harcsová 2440/30, 946 03 Kolárovo. 

B:  schvaľuje v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

z. n. p. spôsob prevodu majetku obcí- zámenou.  

Predmetom zámeny sú pozemky: 

 vo výlučnom vlastníctve resp. podielovom spoluvlastníctve žiadateľa: Ing. 

Zoltán Takács, dátum narodenia: 1.2.1951, bytom: Harcsová 2440/30, 946 03 Kolárovo, 

1145 E 2-11762/2 5801 Orná pôda 23/990 134,77 

1145 E 2-11762/1 2760 Orná pôda 23/990 64,12 

1387 E 2-11761/201 3059 Orná pôda 23/990 71,06 
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evidované na LV vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. 

územie: Dedina Mládeže, obec: Dedina Mládeže, označených ako: 

 

parcela 
register LV výmera v m2 Druh pozemku 

Spoluvlastnícky 
podiel Výmera podielu  

1-885/1 E 594 981 orná pôda 1/1 981,000  
1-885/3 E 594 26 orná pôda 1/1 26,000  

1-870 E 1156 443 orná pôda 169/624 119,97  
1-871 E 1156 1 346 orná pôda 169/624 364,54  
1-855 E 1326 716 orná pôda 7/12 417,667  
1-856 E 1667 1 309 Orná pôda 2/8 327,250  

        

851/2 E 1674 935 Orná pôda 3/10 280,500 

1-852 E 1675 824 orná pôda 1/2 412,000 

1-853 E 1676 594 orná pôda 3/4 445,500 

1-854 E 1676 525 orná pôda 3/4 393,750 

1-861 E 1680 2 570 Orná pôda 204/225 2330,133 

1-862 E 1681 2 057 Orná pôda 4/12 685,667 

1-864 E 1683 1 144 orná pôda 1/1 1144,000 
 

 celková výmera podielu žiadateľa: 7925,46 m2 

 za nehnuteľnosti:  

vo výlučnom vlastníctva resp. v podielovom spoluvlastníctve Obce Dedina Mládeže, 

evidovaných na LV vedených na katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. úz.: 

Dedina Mládeže, označených ako:  

LV 
register Parcelné 

číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera 
podielu 

2051 
E 

1-1577/1 144 
trvalý trávny 
porast 1/2 72,00 

2051 
E 

1-1577/2 327 
trvalý trávny 
porast 1/2 163,50 

2051 E 1-1576 1144 Orná pôda 1/2 572,00 

2051 E 1-1579 1302 Orná pôda 1/2 651,00 

2051 E 1-1578/2 426 Orná pôda 1/2 213,00 

2051 E 1-1578/1 175 Orná pôda 1/2 87,50 

1713 E 1-1422 2851 Orná pôda 3/18 475,16 

1056 E 2-13491 227 Orná pôda 1/2 113,50 

1145 E 2-11762/5 4341 Orná pôda 23/990 100,85 

2102 E 2-11727 3966 Orná pôda 6/84 285,00 

2102 E 2-11724/1 2328 Orná pôda 6/84 166,28 

1389 E 1056/2 4421 Orná pôda 1/1 4421 

1389 E 13070/902 57 Lesný pozemok 1/1 57 

1389 E 13070/202 27 Lesný pozemok 1/1 27 
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1389 E 13070/803 77 Lesný pozemok 1/1 77 

1389 E 2-13079/2 129 Lesný pozemok 1/1 129 

1389 E 12822/5 119 Lesný pozemok 1/1 119 

1389 E 12822/3 101 Lesný pozemok 1/1 101 

1389 E 12822/7 50 Lesný pozemok 1/1 50 

1389 E 12822/6 47 Lesný pozemok 1/1 47 

 

 celková výmera podielu obce Dedina Mládeže: 7927,79 m2 

 

 s tým, že žiadny vlastník nežiada od druhej strany finančné vyrovnanie. 

C. v súlade s bodom B. tohto uznesenia schvaľuje prevod majetku obcí- Zámennú zmluvu 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi Obec Dedina 

Mládeže a Ing. Zoltán Takács, dátum narodenia: 1.2.1951, bytom: Harcsová 2440/30, 946 03 

Kolárovo, podľa § 9a ods. 8 písm e. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a ktorej predmetom bude zámena pozemkov určených v bode B. tohto uznesenia. 

D.  Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného osobného zreteľa, 

ktorým je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve účastníkov 

zámennej zmluvy. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je to, že zámenou dotknutých 

nehnuteľností obec Dedina Mládeže získa do vlastníctva, resp. do podielového spoluvlastníctva 

nehnuteľnosti v lokalite, kde obec zvažuje vybudovanie novej lokality pre novú zástavbu v obci 

Dedina Mládeže. 

  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 -   Správa o kontrolnej činnosti HK obce Dedina Mládeže 

za rok 2021 

 

Pani starostka informovala, že v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. e) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o 

kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  

Odovzdala slovo JUDr. Ing. Ivete Némethovej, hlavnej kontrolórke obce.  

 

K programovému bodu č.7 - Správa o kontrolnej činnosti HK obce Dedina Mládeže za rok 

2021 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.187/2022:  

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A.  Berie na vedomie 
1. Správu o kontrolnej činnosti HK obce Dedina Mládeže za rok 2021.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.8 -   Prejednanie problematiky kybernetickej bezpečnosti 

obce 

 

Pani starostka informovala prítomných o tom, že obec na základe § 3 ods.2 písm. a) Vyhlášky 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. 

z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných 

technológií verejnej správy, je povinná aplikovať minimálne bezpečnostné opatrenia podľa 

prílohy č.2. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   

  

K programovému bodu č.8 - Prejednanie problematiky kybernetickej bezpečnosti obce 

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.188/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1.  Informáciu starostky obce o problematike kybernetickej bezpečnosti obce. 

 

B. Schvaľuje 
1. Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou DesigNet s.r.o., IČO: 44539801 so sídlom 

Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženej cenovej ponuky.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.9 -   Schválenie audítorskej spoločnosti   

  

Pani starostka informovala poslancov, že vyžiadala cenovú ponuku od audítorskej spoločnosti 

SISA auditing spol. s r.o.. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   

 

K programovému bodu č.9 - Schválenie audítorskej spoločnosti  bolo prijaté uznesenie 

č.189/2022:  



Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Schvaľuje 
1. Uzatvorenie Zmluvy  o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou SISA auditing 

spol. s r.o., IČO: 31 330 258, so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava.    

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.10 - Informácia o pripomienkovaní Konceptu územného 

plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

 

Pani starostka informovala prítomných, že prebieha proces obstarania Územného plánu regiónu 

Nitrianskeho kraja. V spomenutom návrhu sa našli informácie, ktoré neumožňujú realizáciu 

projektového zámeru veterný park Dedina Mládeže. Z uvedeného dôvodu bola dňa 21.01.2022 

vypracovaná a zaslaná pripomienka obce.   

 

K programovému bodu č.10 - Informácia o pripomienkovaní Konceptu územného plánu 

regiónu Nitrianskeho kraja bolo schválené nasledovné uznesenie č.190/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o podaní pripomienky ku Konceptu územného plánu regiónu 

Nitrianskeho kraja.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.11 - Informácia o sociálnej službe SANTEA 

 

Pani starostka informovala prítomných o ponuke spoločnosti SANTEA. Spoločnosť ponúka pre 

obce a mestá spoplatnenú sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií. 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

K programovému bodu č.11 - Informácia o sociálnej službe SANTEA bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.191/2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o spoplatnenej sociálnej službe  spoločnosti SANTEA, 

poskytovanej prostredníctvom telekomunikačnej technológie.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.12 - Informácia starostky obce o pomoci v súvislosti 

s vojenským konfliktom na Ukrajine  

 

Pani starostka informovala prítomných o vzniknutej situácii na Ukrajine najmä, že v prípade 

záujmu o poskytnutie pomoci (ubytovanie, stravovanie, zdravotnícku starostlivosť/materiál, 

ošatenie, drogistický tovary a iný materiál ...) môžu verejnosť, samospráva, dobrovoľnícke 

organizácie, občianske združenia, katolícke charity a pod. využiť email: 

pomocpreukrajinu@minv.sk, alebo tel. číslo +4212/48 59 33 12. 

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk. 

Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď.. 

Ponuka na ubytovanie sa môže nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to 

určené tel. číslo: 02/4859 3312, e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk. 

Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. 

Vyzbieraný materiál treba dočasne ponechať vo vyhovujúcich priestoroch obce.    

Ďalšia úloha obce od 3.3.2022 je preveriť počet prijatých utečencov z Ukrajiny do našej obce 

a sumár uvádzať v dennom hlásení, ktoré treba zasielať každý deň k 14,00 hod. na okresný 

úrad.  

Obec Dedina Mládeže plní úlohy podľa pokynov okresného úradu a vyhlásila charitatívnu 

zbierku. 

 

K programovému bodu č.12 - Informácia starostky obce o pomoci v súvislosti s vojenským 

konfliktom na Ukrajine bolo schválené nasledovné uznesenie č.192/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.     

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk


Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

 

 K programovému bodu č.13 - Informačná správa starostky obce – organizačné 

záležitosti 

 

Pani starostka informovala poslancov, že bola podaná žiadosť na úrad práce do programu  

„Chyť sa svojej šance“.  

Ďalej informovala o odkúpení budovy bývalej základnej školy na Malom Ostrove 

a informačnom stretnutí odboru sociálnych služieb Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej 

starostlivosti. Kúpnu zmluvu ministerstva práce odsúhlasené obecným zastupiteľstvom v roku 

2021 Ministerstvo financií SR neodsúhlasilo. Bude potrebné ju prerokovať a odsúhlasiť 

nanovo. Dňa 17. februára sa pani starostka zúčastnila na informačnom stretnutí.  

V rámci Plánu obnovy sa plánujú výzvy na Výstavbu a rekonštrukciu nízkokapacitnej 

pobytovej služby do 12 miest – celkom 1000 miest. Poskytovať službu bude potrebné v objekte 

minimálne 20 rokov po ukončení realizácie projektu. Ďalej sa plánuje výzva na Výstavbu 

a rekonštrukciu sociálno-zdravotnej pobytovej služby s kapacitou do 30 miest – celkom 400 

miest. 

Pani starostka informovala o usmernení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

ohľadom nahlasovania zvierat neznámeho pôvodu do centrálneho registra hospodárskych 

zvierat.  

Podľa usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ohľadom nahlasovania zvierat 

neznámeho pôvodu do CEHZ ( centrálneho registra hospodárskych zvierat ), ktorý bude platný 

od 1. mája 2022 a podľa ktorého sa už nebude dať nahlásiť  zviera ( ošípané, ovce, kozy) s 

neznámym pôvodom. V prípade, že počas kontroly či podnetu veterinári zistia takéto zvieratá 

- budú musieť byť zhabané, utratené alebo vo výnimočných prípadoch po vyšetrení zabité na 

vlastnú spotrebu.  

Pani starostka informovala o náraste cien energií. Dodávku elektrickej energie 

zabezpečuje spoločnosť Elgas s.r.o., zmluva je dohodnutá na dobu určitú do 31.12.2023, na 

nabíjaciu stanicu do 1.12.2022. Dodávateľom plynu je SPP. Zmluva bola uzatvorená do konca 

februára 2022.   

  Pani starostka informovala, že obec je napojená do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB, 

IS Register adries. V mesiaci január a február 2022 boli absolvované potrebné školenia.   

Pani starostka informovala o pracovnom stretnutí Združenia obcí Cyklotrasa Dolné 

Považie dňa 02.03.2022 v obci Vlčany. 

Pani starostka informovala o petičnej akcii ZMOS za vyhlásenie referenda s cieľom za 

určenie viac volebných obvodov pre parlamentné voľby, nakoľko podľa ich názoru 

v parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslancov s veľmi slabou legitimitou. Mandát 

získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine a nie vďaka výraznej podpore voličov. Za 

pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej centrále, ako ľuďom v regiónoch. 

Cieľom petície je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko 

volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov.  

Pani starostka informovala o petičnej akcii Národnej siete miestnych akčných skupín 

za záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku.  

Pani starostka informovala o sťažnosti pána Gajdošíka, prevádzkovateľa potravín 

ohľadne predaja pekárenských výrobkov na námestí.  

Pani starostka ďalej informovala, že nájomná zmluva s pánom Mišečkom na prenájom 

nebytových priestorov – kuchyňa v kultúrnom dome nebola podpísaná.  



Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

Prebieha rokovanie s pánom Mišečkom ohľadne vyúčtovania energií v budove 4 b.j. za rok 

2021. 

Pani starostka žiadala poslancov, aby vyjadrili svoj názor, či usporiadať deň obce?  

  Pani starostka spomenula, že v roku 2022 sa uskutočnia komunálne voľby spojené 

s voľbami do VÚC, dátum ešte nie je určený.  

Pani starostka informovala o riešení nepriaznivej situácie obyvateľky obce (Anita 

Viziková).   

 

K programovému bodu č.13 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo 

prijaté nasledovné uznesenie č.193/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o odkúpení budovy bývalej základnej školy na Malom Ostrove 

a informačnom stretnutí odboru sociálnych služieb Rozšírenie kapacít komunitnej 

sociálnej starostlivosti. 

2. Informáciu starostky obce o usmernení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

ohľadom nahlasovania zvierat neznámeho pôvodu do centrálneho registra hospodárskych 

zvierat. 

3. Informáciu starostky obce o náraste cien energií. 

4. Informáciu starostky obce o pridelení prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a 

REGOB, IS Register adries.  

5. Informáciu starostky obce o programe úradu práce Chyť sa svojej šance 2022. 

6. Informáciu starostky obce o pracovnom stretnutí Združenia obcí Cyklotrasa Dolné 

Považie dňa 02.03.2022.  

7. Informáciu starostky obce o petičnej akcie ZMOS s cieľom vyhlásenia referenda za viac 

volebných obvodov pre parlamentné voľby. 

8. Informáciu  starostky obce o petičnej akcii Národnej siete miestnych akčných skupín za 

záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku.  

9. Informáciu starostky obce o ambulantnom predaji tovarov a poskytovaní služieb v obci. 

10. Informáciu starostky obce o možnosti usporiadania dňa obce. 

 

B. Ruší 
1. Uznesenie č.145/2021 zo dňa 24. júna 2021.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4 (Marián Plavec, Mahuliena Skalnická, 

Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.14 -  Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu.  

Do diskusie sa neprihlásil nikto.  

 



Z á p i s n i c a  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 4. marca 2022 

  

 

 

  

 K programovému bodu č.15 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

V Dedine Mládeže, dňa 7. marca 2022       

                                              

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mahuliena Skalnická, v.r.   ..................................  

 

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


