
Z á p i s n i c a  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. júna 2022 

  

 

 

Prítomní:    

 JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce 

Tibor Fülöp – zástupca starostky 

 Mahuliena Skalnická – poslankyňa OZ 

Ing. Ottó Varga – poslanec OZ 

Ospravedlnení: 

Marián Plavec – poslanec OZ 

Marcel Tuška – poslanec OZ 

JUDr. Ing. Iveta Némethová – HKO 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

  22. 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. 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 21. zasadnutia OZ 

5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2021 

6. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2021 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce, volebných obvodov a počtu poslancov 

obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 

8. Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno 

9. Žiadosť o zmenu územného plánu 

10. Schválenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy – OVS 2022/01 

11. Prerokovanie dotácie z PRV 

12. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pani starostka privítala prítomných, zahájila 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Dedina Mládeže.  

 

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

overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga a Tibor Fülöp.      

 

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

overovateľov zápisnice bolo prijaté nasledovné uznesenie č.207/2022: 

 



Z á p i s n i c a  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. júna 2022 

  

 

 

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. júna 2022.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.3 -  Voľba návrhovej komisie 

 

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

 

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

č.208/2022:  

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: 3 (Mahuliena Skalnická, Tibor Fülöp,  

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.4 -  Vyhodnotenie plnenia uznesení z 21. 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 21. zasadnutia OZ 

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.209/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1.  Informácie o plnení uznesení z 21. zasadnutia OZ.  

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

http://www.obecdedinamladeze.sk/
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 K programovému bodu č.5 –   Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina 

Mládeže za rok 2021 

 

Pani starostka informovala prítomných, že v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu 

záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.   

Písomné stanovisko bolo s materiálmi na zasadnutie doručené poslancom vopred.  

 

K programovému bodu č.5 - Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za 

rok 2021 bolo prijaté uznesenie č.210/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2021. 

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.6 –  Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže 

za rok 2021     

  

Pani starostka informovala prítomných, že po skončení rozpočtového roka spracuje obec 

údaje o svojom rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle § 16 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  Návrh záverečného účtu prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej  15 dní pred 

schválením záverečného účtu má obec povinnosť zverejniť záverečný účet obyvateľom obce 

na verejnú diskusiu v mieste obvyklým spôsobom. Obec Dedina Mládeže zverejňuje návrh 

záverečného účtu vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na webovom sídle obce 

 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € 

Hospodárenie 

obce v € 

Bežný rozpočet 314 893,69 294 875,55 +20 018,14 

Kapitálový rozpočet 4 533,71 5 870,32 -1 336,61 

Spolu   +18 681,53 

Finančné operácie 10 876,95 17 635,38 -6 758,43 

Spolu BR+KR+FO   +11 923,10 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerp. 

prostriedky fondu údržby)    -1 896,00 

Celkové hospodárenie obce   +10 027,10 
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Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce (bežného a kapitálového)  vo výške +18 681,53 €.  

Výsledok hospodárenia finančných operácií je schodok vo výške -6 758,43 eur a je krytý 

prebytkom bežného rozpočtu. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov vylučujú: nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby 

a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 1 896,00 eur.  

Takto zistený celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce Dedina Mládeže pre účely 

tvorbu rezervného fondu je prebytok vo výške + 10 027,10 eur.   

O použití tohto prebytku rozhoduje v zmysle ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z. 

obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

  

K programovému bodu č.6 - Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 

2021 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.211/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok  

     vo výške 10 027,10 eur.      

 

B. Schvaľuje  
1. Záverečný účet obce Dedina Mládeže za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2. Použitie výsledku hospodárenia obce Dedina Mládeže za rok 2021 vo výške 10 027,10 eur 

na tvorbu rezervného fondu obce.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.7 -    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce, 

volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce 

volebné obdobie 2022-2026 

 

Pani starostka informovala prítomných, že  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej 

republiky  o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 

krajov na deň 29. októbra 2022, bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod 

č.209/2022 Z. z..  

V súvislosti s vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí je úlohou obecného 

zastupiteľstva určiť volebný obvod a počty poslancov v ňom a rozsah výkonu starostu obce na 

celé nasledujúce funkčné obdobie.   
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K programovému bodu č.7 - Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce, volebných 

obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2022-

2026 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.212/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Berie na vedomie 
1. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  o vyhlásení volieb  

do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov  

na deň 29. októbra 2022, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

pod č.209/2022 Z. z..  

 

B. Určuje 
1. V zmysle ustanovenia § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v nadväznosti 

na ustanovenie § 11 ods.3 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení volebný 

obvod a počty poslancov v ňom pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú 

konať 29. októbra 2022, a to nasledovne:  

volebný obvod č. 1 – celá obec Dedina Mládeže - 5 poslancov. 

2. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

rozsah výkonu starostu obce Dedina Mládeže na celé nasledujúce funkčné obdobie  

v rozsahu 100 %.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.8 -    Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno 

 

Pani starostka informovala prítomných o tom, že v zmysle článku 142 Ústavy SR sa na 

rozhodovaní súdov v zákonom stanovených prípadoch zúčastňujú aj prísediaci. Podľa § 141 

ods.1 zákona č.385/2000 Z. z. o sudcoch  a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sú prísediaci volení na obdobie 4 rokov. V obci Dedina Mládeže je určený počet 

prísediacich na 2. 

Pani starostka navrhovala voliť terajších prísediacich, Ján Szénási a JUDr. Ing. Gabriela 

Gönczölová. K navrhovaným kandidátom bolo vyžiadané vyjadrenie predsedu okresného súdu 

Komárno. Listom bolo obci oznámené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú kritériá.   

Ďalšie návrhy ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   
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K programovému bodu č.8 - Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno 

bolo prijaté nasledovné uznesenie č.213/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Volí 
1. 1.  V zmysle ustanovenia § 141 ods.1 zákona č.385/2000 Z. z. o sudcoch  a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jána Szénásiho, bytom Fučíkova 108/18, 946 03 

Dedina Mládeže a JUDr. Ing. Gabrielu Gönczölovú, bytom Jilemnického 72/2, 946 03 

Dedina Mládeže za prísediacich Okresného súdu Komárno na obdobie rokov 2022-2026.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.9 - Žiadosť o zmenu územného plánu   

  

Pani starostka informovala poslancov, že dňa 13. júna 2022 bola doručená na tunajší obecný 

úrad žiadosť pána Petra Hambáleka o zmenu územného plánu obce. Týka sa to lokality na 

Malom Ostrove.  

Pani starostka kontaktovala spracovateľa zmien a doplnkov územného plánu obce Dedina 

Mládeže č.2, ktorá prebieha v súčasnosti a dostala odpoveď, že do ZaD č.2 to už nie je možné 

zaradiť, keďže už prebehlo prerokovanie.  

Dve možnosti existujú:  

1. žiadosť bude zaradená po najbližšom preskúmaní aktuálnosti územného plánu, ktoré sa má 

robiť raz za 4 roky alebo 

2.v prípade, že pán Hambálek zaplatí celkové náklady zmeny územného plánu (cca. 5-7 tisíc 

eur), s tým, že náklady aj vtedy treba zaplatiť, keď zmena nebude schválená. 

Otázky ani pripomienky neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu.   

 

K programovému bodu č.9 - Žiadosť o zmenu územného plánu bolo prijaté uznesenie 

č.214/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A.Berie na vedomie  
2. 1.   Žiadosť pána Petra Hambáleka o zmenu územného plánu obce s tým, že jeho žiadosť obec 

eviduje a bude zaradená na posúdenie pri najbližšom obstarávaní zmien a doplnkov ÚP.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.10 -  Schválenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy – OVS 2022/01 

 

Pani starostka informovala prítomných, že Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená komisiou 

dňa 20. júna 2022. Komisia jednohlasne odporúčala prijať súťažný návrh zmluvy účastníka 

Varianta Timber, s.r.o., Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra.   

 

K programovému bodu č.10 - Schválenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy – OVS 2022/01 bolo 

schválené nasledovné uznesenie č.215/2022:  

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A.Schvaľuje  
1.   Uzatvorenie Kúpnej zmluvy so spoločnosťou Varianta Timber, s.r.o., Svätoplukovo 

námestie 1/b, 949 01 Nitra, v zmysle odporúčania hodnotiacej komisie zo dňa 20. júna 2022.   

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.11 -  Prerokovanie dotácie z PRV 

 

Pani starostka informovala poslancov, že z Programu rozvoja vidieka môže čerpať dotáciu vo 

výške 27 697,-eur.  

Pani starostka navrhovala rekonštrukciu – resp. výmenu autobusových zastávok.  

Iné návrhy ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

K programovému bodu č.11 - Prerokovanie dotácie z PRV bolo prijaté nasledovné uznesenie 

č.216/2022: 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže 

A. Žiada starostku obce  
1.   Vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu autobusových 

zastávok  - podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie 

z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
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 K programovému bodu č.12 -  Informačná správa starostky obce – organizačné 

záležitosti 

 

Pani starostka informovala prítomných o cenovej ponuke spoločnosti WAMA environmental 

solutions s.r.o. na začipovanie odpadových nádob za 9,30 eur. Montáž čipov zahŕňa fyzickú 

montáž čipu na nádobu, priradenie čipu poplatníkovi, priradenie GPS pozície nádobe a 

zapísanie do databázy. 

Pani starostka oznámila, že trvalé dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu bola vyhotovená.  

Ďalej informovala, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila vykonať 

aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí. Úloha bola vykonaná 

v termíne.  

Pani starostka oznámila, že RVPS informovala obec, že osoba z obce nahlásila, že sú v prírode 

vyhodené zvieracie zvyšky, kože a iné. Obec bude odstrániť odpad a zaplatiť kafilériu (za 100 

kg 50,-eur). 

Pani starostka ďalej informovala, že na obec bola doručená petícia strany Smer sociálna 

demokracia za vyhlásenie referenda o páde vlády SR a zmene Ústavy SR – kto má záujem, 

môže podpísať. 

Pani starostka informovala o konaní Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Dedina 

Mládeže.   

Pani starostka informovala prítomných o cenovej ponuke spoločnosti INISOFT s.r.o. softvéru 

ENVITA Odpady. 

Pani starostka informovala, že  z Plánu obnovy 2022 – Rozšírenie kapacít komunitnej 

sociálnej starostlivosti, sa zverejnenie výzvy na predkladanie projektových zámerov 

predpokladá na 7/2022. 

Pani starostka poďakovala poslancom, Mahuliene Skalnickej a Ing. Ottó Vargovi, že pomohli 

pri zorganizovaní podujatia  8. Deň obce dňa 25. júna 2022.  

Pani starostka informovala poslancov, že z dôvodu vysokých teplôt sa zmenia stránkové hodiny 

obecného úradu tak, že v mesiacoch júl a august 2022 sa posunú o 1 hodinu skôr.   

 

K programovému bodu č.12 - Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti bolo 

schválené nasledovné uznesenie č.217/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce o cenovej ponuke spoločnosti WAMA environmental 

solutions s.r.o. na začipovanie odpadových nádob za 9,30 eur.  

2. Informáciu starostky obce o realizácii trvalého dopravného značenia nabíjacej stanice 

pre elektromobily. 

3. Informáciu starostky obce o nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

Komárno v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na území obce Vlčany a o náleze 

zvyškov zvierat v k.ú. Dedina Mládeže.   
4. Informáciu starostky obce o petícii strany Smer sociálna demokracia za vyhlásenie 

referenda o páde vlády SR a zmene Ústavy SR. 

5. Informáciu starostky obce o tom, že z Plánu obnovy 2022 – Rozšírenie kapacít 

komunitnej sociálnej starostlivosti, sa zverejnenie výzvy na predkladanie projektových 

zámerov predpokladá na 7/2022. 

6. Informáciu starostky obce o štádiu riešenia zmeny a doplnkov územného plánu obce. 



Z á p i s n i c a  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže  

konaného dňa 29. júna 2022 

  

 

 

7. Informáciu starostky obce o cenovej ponuke spoločnosti INISOFT s.r.o. na softvér 

ENVITA Odpady.  

 

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5 

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

Ing. Ottó Varga) 

Hlasovanie za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 K programovému bodu č.13 -  Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu.  

Do diskusie sa neprihlásil nikto.  

 

 K programovému bodu č.14 - Záver 

 

Pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

V Dedine Mládeže, dňa 1. júla 2022       

                                             

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.                                                                                           

                                                                                             starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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


