
Uznesenia 
 5 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 24. apríla 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
 
uznesenie č. 75/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  kontrolu uznesení z 3. a 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
uznesenie č. 76/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje         Štatút obce Zemné 
                       
 
 
uznesenie č. 77/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie       správy hlavnej kontrolórky 

a) záznam z prevedenej kontroly podaných a vybavených sťažností 
a petícií od  občanov v roku 2014 

b) Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku na využívanie 
kapacít Domu Jedlika na politické, kultúrne a spoločenské akcie 

c) Správa z kontroly plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  
v Obci  Z e m n é 
 
 

uznesenie č. 78/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje preplatenie stravy v školskej jedálni (desiatu, obed a olovrant) a nákup 

hygienických potrieb pre maloletú Vanesu Dömötörovú a preplatenie 
liekov pre matku maloletej Zuzane Dömötörovej do 30.6.2015. 

 
 
uznesenie č. 79/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť ZŠ v Zemnom o poskytnutí jednorazového finančného príspevku 

v sume 540,-- € na vytvorenie kabinetu pre učebné pomôcky 
 
 
uznesenie č. 80/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  poskytnutie  jednorazový finančný príspevok vo výške 70,-- € 

pozostalému manželovi/manželke pri úmrtí partnera, ktorí majú trvalý 
pobyt v Zemnom. Finančný príspevok jednotlivcovi schvaľuje starosta 
obce  na základe jeho písomnej žiadosti . 

 
 



uznesenie č. 81/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Margity Figurovej, bytom Zemné č. 615  a poskytnutie 

jednorazovej  finančnej pomoci vo výške   200,00 €. 
 
 
uznesenie č. 82/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      žiadosť Silvie Fazekasovej bytom ul. Školská 2743/3, 946 03 Kolárovo 

o odstúpení prenájmu bytu  
a  
schvaľuje  zrušenie uznesenia č. 70/270315-Z 
 
 
uznesenie č. 83/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť Patrika Vadrnu a manželky Zuzany Vadrnovej, obaja bytom  

Zemné č. 865  o pridelenie 3 - izbového nájomného bytu č. 6, v bytovom 
dome 21 b.j. blok C so súp. č. 863  dňom 1.5.2015 ak uchádzači bytu 
spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu 
obecných bytov  

a  
berie na vedomie  výpoveď nájomnej zmluvy č. 9bj/09/2011 o nájme bytu č. 9 bytového 

domu 9 bj. so súpisným číslom 865. Výpovedná lehota začne plynúť od 
1.5.2015 a končí 31.7.2015. 

 
 
uznesenie č. 84/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Márie Kutakovej bytom Zemné č. 389 o pridelenie  2-izbového 

nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865  
dňom 1.4.2015 ak uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 
2/2011 o podmienkach prenájmu obecných bytov  

a  
schvaľuje   zrušenie uznesenia č. 71/270315-Z. 
 
 
uznesenie č. 85/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Tomáša Illésa bytom Zemné č. 659 o pridelenie 2-izbového 

nájomného bytu č. 9 v bytovom dome 9bj. so súpisným číslom 865 dňom  
1.5.2015 ak uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 
o podmienkach prenájmu obecných bytov  

a  
schvaľuje   zrušenie uznesenia č. 72/270315-Z. 
 
 
 
 



uznesenie č. 86/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie     žiadosť  Petra Homoľu , Zemné č. 296 o pridelenie nájomného bytu 
 
 
uznesenie č. 87/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje príspevok vo výške 1,-- € na každé dieťa pre školské zariadenia v obci 

na usporiadania osláv pri príležitosti Dňa detí. 
 
 
 
uznesenie č. 88/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu VZN obce Zemné na úseku 

ochrany a tvorby životného prostredia 
 
 
 
uznesenie č. 89/240415-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschválilo poveriť starostu obce o riešenie havarijnej situácie na ekodvore do 

ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                           .............................................................. 
             JUDr. Peter Balogh                                                             Ing. János Bób 
        predseda návrhovej komisie                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
                  


