
U Z N E S E N I A 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 12.decembra 2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
 
uznesenie č. 7/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie kontrolu uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

5.12.2014 
 
uznesenie č. 8/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje a) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej  
   školy s VJM - Óvoda Zemné za školský rok 2013/2014 
  b) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej  
   školy  Zemné za školský rok 2013/2014 

c) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ  
 Ányosa Jedlika s VJM -  Jedlik Ányos Alapiskola, Zemné za školský rok 
2013/2014 

d) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 
školy Zemné za  školský rok 2013/2014 

 
 
uznesenie č. 9/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje a) Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Zemné  k 31. 12. 2013 

b) Konsolidovanú výročnú správu Obce Zemné za rok 2013 
 
 
uznesenie č. 10/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje a) správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke   
                        účtovnej  jednotky verejnej správy, ktorá za konsolidovaný celok bola  
                        zostavená materskou spoločnosťou, Obcou Zemné za rok 2013 
                        k 31.  decembru  2013 

b) dodatok správy audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou  Obce Zemné k 31. 12. 2013 

 
 

uznesenie č. 11/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky ku Konsolidovanej účtovnej závierke a 
                       Konsolidovanej výročnej správe materskej spoločnosti, Obce Zemné 
                       za rok 2013, k 31. 12. 2013 
 
 
uznesenie č.12/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  delegovaných zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád   

Rada školy pri Základnej škole Zemné  
1.Ing. Bób János 



2.Tomáš Kocsis 
3.JUDr.Peter Balogh 
4.Ing. Ľudovít Nagy  
 
 
Rada školy pri Základnej škole Á.Jedlika s VJM Zemné  
1.Ing. Bób János 
2.Roman Bombicz 
3.Patrik Farkas 
4. Monika Václaveková 
Rada školského zariadenia pri Materskej škole Zemné  
1. Helena Kocsisová 
Rada školského zariadenia pri Materskej škole s VJM Zemné  
1.Ildikó Országhová 

 
 
uznesenie č. 13/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje 

a) odvolanie z funkcie kronikárov obce:  Magdalénu Priskinovú a Zuzana 
Baloghovú 

b) vymenovanie do funkcie kronikárov obce : Emíliu Bodóovú a Bc. Andreu 
Frissovú 

  
 
uznesenie č. 14/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  poverenia pre poslancov: Ildikó Országhová a Helena Kocsisová  na výkon 

funkcie sobášiacich, v prípade neprítomnosti starostu (podľa §4 ods.1 zákona 
č. 36/2005 o rodine) na funkčné obdobie 2014-2018 

 
 
uznesenie č. 15/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  Všeobecné záväzné nariadení obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Zemné     

 
 
uznesenie č. 16/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    a)  rozpočet obce Zemné na rok 2015 

b)  trojročný rozpočet na rok 2015-2017 
c)  návrh programového rozpočtu 

 
 
uznesenie č. 17/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zemné na rok 2015 

a na trojročné obdobie 2015-2017 
 
 



uznesenie č. 18/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  „Zásady odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva obce Zemné, 

členov orgánov, zriadených  obecným zastupiteľstvom a kronikárov obce“ 
 
 
uznesenie č. 19/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  mesačný plat  starostu obce Zemné  v zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov na základe údajov Štatistického úradu SR o 
priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny  rok /2013 a na základe 
uznesenie OcZ priemerná mesačná  nominálna mzda zamestnanca v 
národnom hospodárstve v roku 2013 činí  824,00 € ,  násobok vyplývajúci z 
3.platovej skupiny v zmysle §4 ods.1 zákona  1,98   výpočet  824,00 x 1,98 = 1 
632,00 €    v zmysle § 4 ods.2 zákona tento plat starostu OcZ  zvyšuje o 70 %, 
tj. 1 142,40 €. Mesačný hrubý plat starostu s platnosťou od 6.12.2014 je 2 
774,40 €, zaokrúhlene  na celé eurá nahor: 2 775,00 €. 

 
 
 
uznesenie č. 20/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy č. 2/2011/ONB  o nájme bytu č. 6, bytového domu 

21 b.j. blok C so súp.č. 863, nájomcu Mária Gróf, nar.. Výpovedná lehota 
začne plynúť od 01.12.2014 a  končí ku dňu 28.02.2015 

 
 
uznesenie č. 21/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Eriky Nagyovej, nar. s trvalým bytom Zemné č. 848 a Viktora Szabó, 

nar., s trvalým bytom Zemné č.857 o pridelenie 3 - izbového nájomného bytu 
č. 6, v bytovom dome 21 b.j. blok C so súp. č. 863, dňom 1.3.2015  ak 
uchádzači bytu spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach 
prenájmu obecných bytov 

 
 
uznesenie č. 22/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Zitu 

Pásztorovú, nar., s trvalým bytom Zemné č. 865 obecného nájomného bytu 
9b.j. – byt č. 1.   

 
 
uznesenie č. 23/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Margitu 

Morvaiovú, nar., s trvalým bytom Zemné č. 865 obecného nájomného bytu 
9b.j. – byt č. 3.  

 
 



uznesenie č. 24/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Stanislava 

Vadrnu, nar., s bytom Zemné č. 865 obecného nájomného bytu 9b.j. – byt č. 8. 
 
 
uznesenie č. 25/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Patrika 

Vadrnu, nar.,   s bytom Zemné č. 865 obecného nájomného bytu 9b.j. – byt č. 9 
 
 
uznesenie č. 26/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Vladimíra 

Jozafa, nar.,  s trvalým bytom Zemné č. 861 obecného nájomného bytu 21b.j 
blok A. – byt č. 5 

 
 
uznesenie č. 27/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre 

Magdalénu Hlavatú, nar.,  s trvalým bytom Zemné č. 862 obecného 
nájomného bytu 21b.j blok B. – byt č. 5  

 
 
uznesenie č. 28/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 roky pre Alžbetu 

Bajtekovú, nar.,  s trvalým bytom Zemné č. 862 obecného nájomného bytu 
21b.j blok B. – byt č. 2  

 
 
uznesenie č. 29/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy pre na dobu 3 roky Vendelína 

Jóbu, nar.,  s trvalým bytom Zemné č. 864 obecného nájomného bytu 7b.j. – 
byt č. 4  

 
 
uznesenie č. 30/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   žiadosť Základnej školy Ányosa  Jedlika s vyuč.jazykom maďarským v 

Zemnom o čiastočné vrátenie poplatku za  školský klub vo výške 150,00 € 
                          
 
uznesenie č. 31/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   žiadosť Základnej školy v Zemnom o čiastočné vrátenie príspevku za školský 

klub vo výške 150,00 € 
uznesenie č. 32/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 



schvaľuje  žiadosť  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským finančnú podporu 
vo výške 100,00 € na zakúpenie  vianočných darčekov 

 
 
uznesenie č. 33/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   žiadosť  Materskej školy v Zemnom finančnú podporu vo výške 100,00 € na 

zakúpenie vianočných darčekov 
 
 
uznesenie č. 34/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  jednorazovú výpomoc pre Bihariovú Ruženu, bytom Zemné 30 v podobe 

balíčka za 10,00€ 
 
 
uznesenie č. 35/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  jednorazovú výpomoc pre Silviu Takácsovú, bytom Zemné 200 v podobe 

balíčka za 10,00€ s poštovným  poplatkom 
 
 
uznesenie č.36/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  jednorazovú výpomoc pre Moniku Roštášovú, bytom Zemné 444 v podobe 

balíčka za 10,00 € 
 
 
uznesenie č. 37/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť Slovenského Zväzu Kyokushin Karate o užívanie telocvične  s           

50 %  zľavou dňa 20.12.2014 od 8,00 hod. do 12,00 hod.  
 
 
uznesenie č. 38/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   žiadosť Evy Kissovej, bytom Zemné  816  a finančnú výpomoc pre Klub 

Kyokuschin Karate v Zemnom  za nakúpenie dresov s erbom obce vo výške 
320,00 €. 

 
 
uznesenie č. 39/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje:  jednorazovú finančnú výpomoc pre TJ Agro stolnotenisový klub vo výške 

150,00 € na usporiadanie stolnotenisového pohára na počesť Vojtecha 
Bombicza 

 
 
 
 
 
 



uznesenie č.40/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  jednorazovú  finančnú podporu pre jubilantov 70, 75, 80, 85, 90 rokov a  nad 

90 rokov každý rok dožitia vo výške 10 € , splatnosťou od roku 2014   
 
 
uznesenie č. 41/121214-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  doplniť komisiu kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií 

s poslancom JUDr. Petrom Baloghom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................................                           .............................................................. 
                         Helena Kocsisová                                                             Ing. János Bób 
                  predseda návrhovej komisie                                                      starosta obce 
 


