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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

       Hodnotenie    hospodárskeho     roka   2014   v    období  
       referenda a   viacerých  volieb,  ako   znovu   zvoleného   
       starostu  Obce Zemné,  je cťou a spoločným úspechom   

                                          voličov  a zvolených  funkcionárov. 
 
Slávny citát  britského  politika,    premiéra,    spisovateľa držiteľa   Nobelovej   ceny,  
Winstona Churchilla:  „Pesimista vidí problém v každej príležitosti,    optimista     vidí  
príležitosť v každom probléme“      je  aj o samosprávnosti.       Rozvoj obce je 
ukotvený  u zástancov  pesimistov  a pohon je v rukách optimistov, ak  sú dané   
okolnosti,  nástroje a v najväčšej miere ľudské faktory.  
 
2014 bol opäť rokom veľkých zmien, úloh a plánov aj  v nadväznosti našich dvoch 
veľkých investičných projektov a výzvou riešení každodenných úloh, ľudských 
situácií, nepredvídateľných udalostí. 
Bol zvláštnym rokom - rokom  úspechov  v tieni  ľudskej  netolerancie aj  v  úzkej 
spätosti so zamestnaneckou politikou a   s nespočetnou kontrolou v duchu robiť veci 
ešte lepšie v medziach technických a ľudských zdrojov. 
 
Obec Zemné leží v krásnom prostredí, v lone troch riek – Váhu, Dunaja a Nitry – je 
národnostne a  etnicky miešaná  obec, vzdialená   12 km od okresného mesta Nové 
Zámky a 30 km od hraničného mesta Komárno. Tu    ešte stále prevláda pracovitosť, 
čestnosť, a oddanosť občanov obce, nechýba kreativita, nadanosť a schopnosť sa 
angažovať. O tom svedčia chýrne kultúrne dni Považský folklórny festival, Ocenenia 
– cena Jedlika, rodáka obce, vynálezcu dynama a patentovanej výroby sódovej vody, 
Strekové dni a nespočetné športovo-kultúrne podujatia obce. Projekty podporujúce 
zachovanie flóry a fauny obce,  schopnosť sa spojiť za dobrú vec je tiež silnou 
stránkou občanov obce - verím, že aj zostáva.  
 
Potvrdením úvodných výrokov je skutočnosť spracovaná  vo Výročnej správe obce 
Zemné v nadväznosti s nakladaním majetku obce a s finančným hospodárením obce  
Zemné ako výsledok  súčinnosti občanov, zvolených zástupcov, zamestnancov  ako 
aj ostatných ochotníkov priložiť  ruku k dosiahnutému dielu.  

Ďakujem, ďakujeme Vám za odvedenú prácu v prospech obce.        
  
                                                                                                                             

_____________________________ 
                Ing. János Bób – starosta obce 

2014            
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2. Identifika čné údaje obce 

Základné postavenie obce určuje Ústava SR a ďalej ho spresňujú úvodné ustanovenia 
zákona o obecnom zriadení.  
Základom samosprávy je obec, ktorá tvorí samostatný, samosprávny  územný a správny 
celok Slovenskej republiky vytvorený v súlade so zákonom č.369/1992 Zb. o obecnom 
zriadení.  
 
Je právnickou osobou, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov. 
 
Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. 
Názov obce  : ZEMNÉ 

Sídlo:              Obecný úrad Zemné 268, 941 22 Zemné 

IČO:               00 309376 

Štatutárny orgán obce:   starosta obce  

Telefón:          035/6476101 

Mail:                obecny.urad@zemne.sk 

Webová stránka:   www.zemne.sk    

       

3. Organiza čná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstav iteľov 

 
Základnými orgánmi obce sú starosta obce  a obecné zastupite ľstvo.  Obecné 
zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zriaďuje ďalšie svoje 
orgány, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a 
kontrolné orgány a určuje im náplň práce. 
3.1) Orgánmi obce  a spôsob ich vo ľby: orgánmi obce sú dva a to: 

3.1.1) starosta obce  
3.1.2) obecné zastupiteľstvo  

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta , volia ho obyvatelia obce v priamych 
voľbách na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. 
Ústava zároveň určuje postavenie starostu obce ako výkonného orgánu obce, ktorý 
vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. 

Starosta  je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-
právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym 
orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a zároveň 
podpisuje ich uznesenia.  
 
Poslanci obecného zastupite ľstva ,  sú taktiež zvolení na základe všeobecného, 
rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Obecné zastupite ľstvo  je 
zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách 
obyvateľmi obce. Základné postavenie obce určuje Ústava SR a ďalej ho spresňujú úvodné 
ustanovenia zákona o obecnom zriadení.  
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V roku 2014 sa konali aj vo ľby do orgánov samosprávy obcí, novozvoleným starost om 
obce Zemné:   Ing.  János Bób  

Funkcia starostu je verejná funkcia:  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 
• vykonáva obecnú správu, 
• zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
• vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok                                                                                                               
odmeňovania zamestnancov obce; 
• informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného 
úradu, 
• rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 
vyhradené ako v rámci kompetencií obecného zastupiteľstva. 

Starostu obce zastupuje zástupca starostu , ktorého vymenúva starosta  na volebné 
obdobie z radov poslancov . Po komunálnych vo ľbách, ktoré sa konali 15. 11. 2014,   sa 
nastala zmena: 

a) za volebné obdobie 2010-2014                        Zoltán Priskin,PaedDr. 
b) na nové volebné  obdobie2014-2018 od  05.12.2014   Ildikó Országhová   

poslanci obecného zastupite ľstva ,  sú taktiež zvolení na základe všeobecného, rovného 
a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Obecné zastupite ľstvo  je zastupiteľský 
zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Základné 
postavenie obce určuje Ústava SR a ďalej ho spresňujú úvodné ustanovenia zákona 
o obecnom zriadení.  

Členovia Obecného zastupite ľstva  
a) za volebné obdobie 2010-2014 bolo zvolených  8 poslancov 

                                              Balogh Július  
                                              Bombicz Roman  
                                              Izsák Krisztina 
                                              Kocsisová Helena 
                                              Országhová Ildikó 
                                              Priskin Zoltán,PaedDr.                                                       

                                                         Tóth Tibor, Ing. 
                                                         Václaveková Monika 
 

b) na volebné obdobie 2014-2018,  obecné zastupiteľstvo   v zmysle uznesenia  
     OcZ 317/11082014-Z dňa 11. 08. 2014 sa   uznieslo o zvolení 9 poslancov   

Na základe výsledkov volieb 15. 11. 2014 a po zložení sľubu dňa 05.12.2014,  
zastávajú funkciu poslanca: (uzn. 02/05121214-Z) 
                                              Balogh Mikuláš, Ing. 
                                              Balogh Peter, JUDr. 
                                              Bombicz Roman 
                                              Patrik Farkas 
                                              Helena Kocsisová 
                                              Tomáš Kocsis 
                                              Nagy Ľudovít, Ing. 
                                              Országhová Ildikó 
                                              Václaveková Monika 
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A)             Komisie obecného zastupite ľstva   v roku  2014   /  od 05.12. 2014 
Finančná a sociálna komisia  
predseda komisie:   Helena Kocsisová    za volebné obdobia:2010/2014  a 2014/ 2018  
členovia: poslanec/ob čan-odborník (uzn.06/051214-Z) 
Zoltán Priskin, PaedDr            Országhová  Ildikó  
Ildikó Országhová                Nagy Ľudovít, Ing.  
Ing. Tibor Tóth                        Václaveková Monika  
občan/odborník 
Helena Baloghová                                 Csákvári Dionýz 
Irma Kosiková                                        Madarászová Ingrid, Ing.      
Dionýz Csákvári                                                  Tóthová Mária 

B)            Komisia kultúry, mládeže, náboženstva , športu, školstva a médií 
predseda komisie:    Krisztina Izsák                          Roman BOMBICZ - poslanec                             
členovia:   
Zoltán Priskin, PaedDr        Kocsisová Helena  
Ildikó Országhová                                                        Farkas Patrik 
Ing. Tibor Tóth         Václaveková Monika 
                                                                                     Balogh Peter, JUDr  (41/121214-z)    
občan/odborník    
Ladislav Illés           Kantár Éva 
Éva Kantár           Kubiček Ladislav 
Magdaléna Priskinová       Litavec Noémi 
Ladislav Kubiček        Bodóová Emília  
Gizela Csontosová                                                        
 

C) Komisia životného prostredia, územného plánovani a a cestovného ruchu 

predseda komisie:    Krisztina Izsák                      Ildikó Országhová - poslanec                            
členovia komisie :  
Július Balogh      Nagy Ľudovít, Ing. 
Roman Bombicz     Farkas Patrik 
Monika Václaveková     Balogh Mikuláš, Ing. 
       Kocsis Tomáš 
z radov odborníkov/ob čanov 
Jozef Kosik      Nagy Milan Tamás 
Zoltán Gőgh      Balogh Július 
Ing. Patrik Borka     Gőgh Zoltán 
                  Országhová Kitti, Ing.  

      D) Komisia verejného poriadku :  
Predseda komisie:       Tibor Tóth, Ing.  Kocsis To máš   
členovia komisie  
Július Balogh       Balogh Mikuláš, Ing. 
Krisztina Izsák      Balogh Peter, JUDr. 
Monika Václaveková     Bombicz Roman 
z radov odborníkov/ ob čanov 
Ladislav Hajnal     Hovorka Pavol 
Róbert Kutak      Kutrucz Viktor 
Jozef Lakatos     Illés Branislav, Ing. 
Koloman Balogh (delegovaný člen)  Tóth Tibor, Ing. 
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        . 

E  Komisia  na ochranu verejného záujmu bola zriadená v zložení  (uzn. 48/240215-Z) 

Predseda komisie:                                                 Balogh Peter, JUDr. 
členovia komisie z radov poslancov                    Kocsisová Helena 
       Václaveková Monika 
 
Prednosta obecného úradu :    - obec nemá  zvoleného prednostu obecného úradu. 

Hlavným kontrolórom obce  Zemné  je znovuzvolená Mária Kocsisová,  ekonomickým 
vzdelaním a dlhoročnou praxou v samosprávnej činnosti. 
 
Hlavný kontrolór obce je zvolený obecným zastupiteľstvom  na 6 ročné volebné obdobie: 
01.02.2013 – 31.01.2019. Je zamestnancom obce, jej pracovný pomer vzniká voľbou. Je 
priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného 
zastupiteľstva  a komisií hlasom poradným . 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje 
pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva 
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v 
obecnom zastupiteľstve 

Obecný úrad je  výkonným  orgánom  obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje 
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu 
orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, 
obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, 
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

 
Adresa: 
Obecný úrad Zemné 268                        
Zemné,  94122 

telefón: 035/6476 101 
fax:  035/6476 101 
email:  obecny.urad@zemne.sk      

Úradné hodiny:    Pondelok – Utorok : 8,00  -  16,00                                                                         
Streda                                                  : 8,00 –  17,00 

 Štvrtok  - nestránkový            Piatok   : 8,00 –  12,00 
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Obecná stráž 
telefón: 0905 44 28 55  tiesňová linka 112 alebo 158 

Miroslav Heged űs               035/6476 101 
Koloman Balogh                 0905 44 28 55 
Norbert   Jóba                     0911 99 06 49  

Doprava telefón:                  0917 36 12 64 

Meno  Pozícia   Odosla ť e-mailom  
Všeobecný kontakt  Všeobecný kontakt  obecny.urad@zemne.sk  
Ing. János Bób  starosta obce  starosta@zemne.sk  
Mária Kocsisová  hlavná kontrolórka   
Eva Ďuricová  Matrika, dane  a poplatky, 

evidencia obyvateľstva  eva.duricova@zemne.sk  

Ing. Mária Bóbová  
Účtovníctvo, financovanie, 
rozpočtovníctvo, školstvo, 
projektové zámery/ITMS monitor 

maria.bobova@zemne.sk  

Anita Kutaková  Pokladňa, Fakturácia, Mzdová 
učtáreň, Osobné spisy, Školstvo  anita.kutakova@zemne.sk  

Katarína Bombiczová  Pokladňa, Faktúry a financovanie, 
Nájomné zmluvy  katarina.bombiczova@zemne.sk 

Ing. Beatrica Dömeová  
Sekretariát starostu, Registratúra, 
Sociálne veci, Obecná televízia, 
Projektové zámery 

beatrica.domeova@zemne.sk  

René Izsák  Kameraman OTV, údržbár  obecna.televizia@zemne.sk  
Erik Cigáň  Obecná  stráž (obecná polícia)  obecna.policia@zemne.sk  
Miroslav Hegedűs  Obecná stráž (obecná polícia)  obecna.policia@zemne.sk  
Jóba Norbert  Obecná stráž   
Imrich Petró  Vedúci ČOV   
Koloman Balogh  Doprava  (obecná stráž)  
Mgr. Erika Nagyová  Pomocné administratívne práce, 

Knižnica,Projektový manažér  obecna.kniznica@zemne.sk  

Bc Katarína Takácsová Životné prostredie, CO, Poplatky 
za TKO , Stavebníctvo katarina.takacsova@zemne.sk 

Edita Szalaiová  Správa majetku obce a miestnych 
organizácií   

 

Rozpočtové organizácie  obce 

Obec Zemné na základe ustanovenia §22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako príslušný orgán  zriadila nasledovné školské zariadenia v tom: 2 
školské zariadenia s právnou subjektivitou, 2  škol ské zariadenia ako sú časť školy bez 
právnej subjektivity, 2 materské školy, školské zar iadenia bez právnej subjektivity a 1 
stravovacie zariadenie bez právnej subjektivity.   
1. Základná škola Ányosa Jedlika s vyu čovacím jazykom ma ďarským – Jedlik Ányos 

Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szím ő  
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1.1. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je súčasťou školy: 
Školský klub detí , Školská 845, Zemné ako súčasť Základnej školy Ányosa 
Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Áyos alapiskola, Školská 
845, Zemné - Szímő 

1.2. Sídlo (adresa) školy: Školská 845, 941 22 Zemné 
1.3. Štatutárny orgán školy: riaditeľ školy 

1.3.1. Mgr. Blanka Lóthiová – 01.07.2012 – 30.06.2017  
1.4. Identifikačné číslo školy: 37860844 
1.5. Telefón: 035/6476114    - mobil: 0918/894888 
1.6. e-mail: zs.jedlik@gmail.com 
1.7. webová stránka školy:   www.zsjedlik.edupage.org 
1.8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
1.9. Forma hospodárenia školského klubu:  rozpočtová organizácia bez právnej  

subjektivity. 
1.10. Predmet činnosti základnej školy : škola zabezpečuje povinnú školskú 

dochádzku žiakov v 1. až 9. ročníku v zmysle príslušných právnych predpisov 
1.11. Vyučovací jazyk:  maďarský  
1.12. Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01. 07. 2002  - prechodom 

zriaďovateľskej pôsobnosti 
1.13. Predmet činnosti školského klubu detí:  zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia 

povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania 
1.14. Hodnota majetku : vecné a  finančné vymedzenie majetku, ktorý škola 

spravuje bola podľa delimitačného protokolu o odovzdávaní a prevzatí 
kompetencií v súlade so zákonom NR AR č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a vyššie územné 
celky 

1.15. Hodnota majetku:           27 251,32 € 
1.16. Výška vlastného imania 18 920,53 € 
1.17. Výsledok hospodárenie:  2 456,99  €   

    
2. Základná škola, Školská 846, Zemné  

2.1. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je súčasťou školy: 
Školský klub detí, Školská 846, Zemné  ako súčasť Základnej školy, Školská 
846, Zemné 

2.2. Identifikačné číslo školy: 37864033 
2.3. Sídlo (adresa) školy: Školská 846, 941 22 Zemné 
2.4. Štatutárny orgán školy: riaditeľ školy 

2.4.1. PaedDr. Gertrúda Podvorečná – 01.07. 2014 – 30.06.2019 
2.5. Identifikačné číslo školy: 37864033 
2.6. Telefón: 035/6476138 
2.7. e-mail: zs.slov@zemnet.sk 
2.8. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo  
2.9. Forma hospodárenia školy : rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

2.9.1. Forma hospodárenia školského zariadenia – školského klubu : 
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

2.10. Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01. 07. 2002  - prechodom 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

2.11. Hodnota majetku:               9 676,10 € 
2.12. Výška vlastného imania:    9 676,10 €  
2.13. Výsledok hospodárenia:          85,31 € 
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3. Materská škola s vyu čovacím jazykom ma ďarským–Óvoda, Školská 853, Zemné – 
Szímő 

3.1. Identifikačné číslo materskej školy je  totožné IČO obce: 00309371 
3.2. Sídlo (adresa) školy: Školská 853, 941 22 Zemné 
3.3. Štatutárny orgán školy: riaditeľ školy 

3.3.1. Eva Lénártová  - 01.03. 2011 – 28. 02. 2016 
3.4. Telefón: 035/6476201 
3.5. e-mail: msovodazemne@gmail.com 
3.6. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo  
3.7. facebook „Magyar Óvoda Zemné“  
3.8. Forma hospodárenia materskej školy : rozpočtová organizácia bez právnej 

subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
3.9. Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01. 07. 2002  - prechodom 

zriaďovateľskej pôsobnosti 
3.10. Hodnota majetku:               je súčasťou majetku obce 
3.11. Výška vlastného imania:    tvorí súčasť obecného imania  
3.12. Výsledok hospodárenia  subjektu je zložkou celkového hospodárenia obce, 

ktorá je vykázaná v  časti rozboru obce Zemné. 
 
4. Materská škola, Školská 853, Zemné – Szím ő 

4.1. Identifikačné číslo materskej školy je  totožné IČO obce: 00309371 
4.2. Sídlo (adresa) školy: Školská 853, 941 22 Zemné 
4.3. Štatutárny orgán školy: riaditeľ školy 
4.4. Mgr. Melinda Kaszásová   - 01.03. 2011 – 28. 02. 2016 
4.5. Telefón: 035/6476201 
4.6. e-mail:  materskaskolazemne@gmail.com 
4.7. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo 
4.8. facebook „Sovíčatá“  
4.9. Forma hospodárenia materskej školy : rozpočtová organizácia bez právnej 

subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
4.10. Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01. 07. 2002  - prechodom 

zriaďovateľskej pôsobnosti 
4.11. Hodnota majetku:               je súčasťou majetku obce 
4.12. Výška vlastného imania:    tvorí súčasť obecného imania  
4.13. Výsledok hospodárenia  subjektu je zložkou celkového hospodárenia obce, 

ktorá je vykázaná v  časti rozboru obce Zemné. 
4.14. Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školského zariadenia: 

Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 853, Zemné ako súčasť 
Materskej školy, Školská 853, Zemné 
4.12.1 Štatutárnym orgánom školského zariadenia: riaditeľ školského   
           Zariadenia 
4.12.2.Školskú kuchyňu a jedáleň riadi: vedúca školskej kuchyne  
           a školskej jedálne 
 

4.15. Zriaďovacia listina z roku 2002 sa nahrádza listinou účinnou dňom 06.02.2008 
z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v sieti škôl a školských zariadení. 
Školská kuchy ňa a školská jedále ň, Školská 853, Zemné ako súčasť 
Materskej školy školská 853, Zemné 

 
Príspevkové organizácie     –  Obec Zemné nemá zriadené príspevkové organizácie. 
Neziskové organizácie     –  Obec Zemné nie je zriaďovateľom neziskovej   organizácie. 
Podnikate ľská činnos ť       -    Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
Obchodné spolo čnosti   
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Obec je akcionárom dvoch spolo čností: 
1) Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra  
2) STKO N-14, a.s. Neded   

1.  ZÁPADOSLOVENSKÁJ VODÁRENSKÁ SPOLO ČNOSŤ a.s. Nitra  

 
1.1.                 Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spolo čnos ť, a.s. 
1.2.                          Sídlo:  Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 949 60 
1.3.                Identifikačné číslo:  36550949 
1.4.               Deň zápisu do OR:  01.01.2003 
1.5.                       Právna forma:  akciová spoločnosť 
1.6.                  Štatutárny orgán:  predstavenstvo, dozorná rada 
1.7.                              Akcionári:  mestá a obce v regióne pôsobnosti ZsVS – 100% 
1.8. Vklad do základného imania: 176 033 653,04 EUR 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
(ďalej len  „ZsVS, a.s.“) bola založená 
zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa 
§56-75 a §154-220 Obchdoného zákonníka č. 
513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu 
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších  
predpisov. Akciová spoločnosť bola založená 
v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28. 
03.2002 o privatizácií, vydaným Ministerstvom 
pre  správu a privatizáciu národného majetku SR 
a to vkladom časti majetku zrušeného štáteo 
podniku Západoslovenské vodárne  a kanalizácie 
so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO:00156779 

Obec Zemné je 0,24 podielovým  akcionárom  ZÁPADOSLOVENSKEJ 
VODÁRENSKEJ SPOLO ČNOSTI a.s. Nitra,  od 28. 01. 2004  12431 podielom, 
v hodnote 1000 SKK za akciu, celkom . 12 431 000, 00 SKK, v prepočte na EUR 
412.584,89 EUR. Hodnota cenných papierov (ďalej len „CP“) je v účtovníctve obce 
Zemné   vykázané v majetku,  na účte 063 – realizovateľné cenné papiere. 
Nadobudnuté CP v počte 12431 sú vedené na účte majiteľa – Obce Zemné  
v evidencií Prima  banky Slovensko, a.s. 

 
2.  STKO N-14, a.s. Neded – Skládka  tuhého komunálneho  odpadu N-14, a.s. 

 
2.1.        Obchodné meno: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.  
2.2.                              Sídlo:  č. 844, Neded 925 85 
2.3.             Identifikačné číslo:  34144587 
2.4.              Deň zápisu do OR:  30.07.1996 
2.5.                     Právna forma:  akciová spoločnosť 
2.6.                Štatutárny orgán:  predstavenstvo, dozorná rada 

      2.7.                        Akcionári:  mestá a obce v regióne pôsobnosti STKO N-14 
2.8. Vklad do základného imania: 1 103 567,50 SKK 

Obec  je zakladateľom spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded výškou podielu na 
základnom imaní v % 6,91 absolútne v € 76 279,63.  

4.  Poslanie, vízie, ciele  
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Poslanie obce:  Poslaním    miestnej samosprávy   je    zabezpečovať    všestranný    rozvoj     
                          na svojom     území 
Vízie obce:   :  Zemné – obec  s diverzifikovanou a rozvinutou      miestnou       ekonomikou  
                         (využitím miestnych zdrojov) a so spokojným a     aktívnym    obyvateľstvom  
                         vo  vysokokvalitnom životnom prostredí, kde je vytvorený priestor na kultúrne   
                         a spoločenské využitie, na zachovanie kultúrneho dedičstva.“  
Ciele obce:      O bec Zemné mieni  sa  stať rozvinutou obcou zabezpečujúcu primeranú  
                         životnú úroveň obyvateľom obce, občianskou vybavenosťou na vysokej     

  úrovni. Podporujúcou   rovnosťou príležitosti národnostne,  ekonomicky,            
  etnicky        miešaným občanom obce. Kvalitou  životného prostredia má    
  zabezpečiť    trvalo udržateľný rozvoj obce. 

 
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku  

 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 
Územie obce Zemné je územný celok, ktorý tvorí  jedno  katastrálne územie, a to  
katastrálne územie Zemné, v tom: 
5.1.)  Obce Zemné  
5.2.)  Osada Gúg  
5.3.)  Malý ostrov 
 
Obec Zemné sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej SR). Z hľadiska 
územnosprávneho členenie SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho kraja, na úrovni 
NUTS 4 do okresu Nové Zámky 
 
                        Základné charakteristiky obce Zemné  

Kód obce                                                                             503649 
Názov okresu                                     Nové Zámky 
Názov obvodu     Nové Zámky  
Názov kraja      Nitriansky  
Štatút obce     obec  
PSČ        941 22 
Telefónne smerové číslo      035  
Prvá písomná zmienka o obci    1113  
Nadmorská výška stredu obce  v m    111  
Celková výmera územia obce [m2]    26 344 958                              

             
 

5.1. Geografické údaje  
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Fyzicko-geografická poloha obce 
Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou 
podsústavy panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá 
Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina.  
Z hľadiska hydrogeologického podklad väčšej časti riešeného územia tvoria kvatérne 
piesky a štrky prekryté sprašou – prípustnosť zvodnených vrstiev je pórová. 
Na základe exogénnych procesov celé územie obce je akumulačným reliérom. 
V katastrálnom území obce a nachádza viac typov akumulačného reliéfu: 
*fluviálna mokraď a slatinná rovina, fluviálna rovina, zvlnená rovina .. 
Typ podzemnej vody dopĺňanej: 70% podzemnej vody je doplňovaná z riek a ich 
prítokov. 
 

      Na Dolnom Považí, na okraji Žitného ostrova, na ľavej strane rieky Váhu, v sútoku rieky   
      Nitra a Váh a 10 km od sútoku riek Váh a Malý Dunaj,  32 km od Komárna, od     
      Slovensko - Maďarských hraníc, sa rozprestiera  obec Zemné. Podľa administratívneho    
      členenia patrí obec do Nitrianskeho kraja a Novozámockého okresu.         
      Obec patrí pod Nitriansku diecézu. 
 
                                                                                                                                                          

                                               
 

       
 
       V chotári , v časti Gúg sa rozprestiera Chránená krajinná oblasť „Moľvy“. 
 

 Obec Zemné je od okresného mesta Nové Zámky  vzdialená 12 km. Susednými obcami   
 Andovce a Komoča je spojená  štátnou cestou III. triedy, susednou obcou Palárikovo je  
 spojená s poľnohospodárskou cestou. Likvidáciou vodnej kompovej premávky v rokoch 
 70tych na rieke Váh sa obmedzil aj priamy vstup do katastra samotnej obce, časť Malý  
  ostrov a zrušila sa  priame napojenie  aj na susednú obec Neded. Vedie štátna cesta  
  cez Kolárovo. 

       Celková rozloha obce je 26,34 km²  (2 634  ha )   leží v nadmorské výške 111 m n m.  
                                
        5.2.  Demografické údaje        

  

        Historický osud,  spoločenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie  
        sformulovali  podobu obce Zemné. Počas tureckých nájazdov v r. 1570  obec spustla.   
        Obec  patrila    Lipovníckovcom ,neskôr bola majetkom  nitrianskeho  biskupa, 
        od 16. storočia majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. V 17.-19. storočia mal časť 
        obce vo vlastníctve nitrianskeho arcibiskupa a časť bola majetkom zemanov. Koncom  
       19. stor. najviac pozemkov vlastnil veľkostatkár Štefan Jedlík. Obec Zemné v roku 
       1938 - 1945 bolo súčasťou Maďarska.  V roku 1947 presídlilo na základe medzištátnej     
        dohody z Maďarska 124 slovenských rodín.         
       V národnostne a etnicky  zmiešanej obci bolo pri poslednom sčítaní obyvateľov, v roku  
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       2011,   zaznamenaných 2287 obyvateľov, hustotou v prepočte na celkovú rozlohu obce  
       86,83 obyv./km².  
 
        Z celkového počtu obyvateľov  1132 muži a 1149 ženy,  väčšinou rímskokatolického   
        vierovyznania. V menšom počte sú zastúpení  evanjelici a reformovaní kalvinisti.    
 
        Národnostná štruktúra : 445 obyvateľov slovenskej národnosti, 1605 obyvateľov  
        maďarskej národnosti, 184 rómskej národnosti. Z celkového počtu 4 sa hlásili českej,  
       1 nemeckej, 4 ostatnej a  38 obyvateľov  sa nezistila národnosť.  
         
 
        Vývoj po čtu obyvate ľstva v obci Zemné v roku 2014   
        

Okres, mesto Obec Pohlavie    1. 1.2014 narod zomr prisť 
 

Vysťah 
  

31.12.2014 

        

Nové Zámky Zemné Muži 1 114 10 10 5 17 1 102 

Nové Zámky Zemné Ženy 1 132 15 15 7 16 1 123 

Nové Zámky Zemné Spolu 2 246 25 25 12 33 2 225 
            
          

v tom vo veku           Prie- 

predprod. produkt. poprod. predprod. produkt. poprod. merný 

absolútne      v %     vek 

       

157 810 135 14,25 73,50 12,25 39,24 

176 736 211 15,67 65,54 18,79 41,96 

333 1 546 346 14,97 69,48 15,55 40,61 
         
          Zdroj: ttp://slovak.statistics.sk 
 
5.3. Ekonomické údaje  
 
 
5.3.1 Nezamestnanos ť v obci na začiatku rozpočtového roka  sa zvýšila ďalším 
hromadným prepúšťaním zamestnancov z multinacionálnej firmy Nokia,  zo susedného 
Maďarska, z mesta Komárom, kde sa od roku 2000-2001 sa priebežne zamestnalo približne 
150  občanov obce   k 31.12. 2012 dosiahla hodnotu  

11,00 +-0,5% 
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K vývoju zníženiu, či obmedzeniu zvýšenia  nezamestnanosti počas sledovaného roka 
prospela novozaložená firma OTOLIFT VÝCHODISKOVÉ VÝŤAHY, s.r.o., Nové Zámky,   
kde sa zamestnalo niekoľko šikovných zváračov, odborníkov.  
Pozície robotníkov a technikov si niektorí mladí zaujali v susednej „káblovke“ Kromberg & 
Schubert, s.r.o.,  v Kolárove, firma je naďalej najväčším zamestnávateľom občanov obce aj 
v priemerných vekových kategoriach. Občanov obce neodrádza ani cestovanie za prácou do 
okresných, krajských miest, či hľadať prácu v zahraničí.  

Autobusová doprava je zabezpečená podnikom ARRIVA Nové Zámky, a.s, na každej linke 
medzimestkej dopravy zamestnáva aj občanov obce, taktiež na linkách firemných 
autobusovej prepravy. 

 Miestne komunikácie, aj komunikácie III. triedy  sú kvalitné, boli obnovené v rámci  
programov EU, podporou ROP programu ÚNSK. Sú  vhodné aj na celoročnú automobilovo 
dopravu, ktorú si využívajú aj viacerí zemiančani dostať sa do okresného mesta či za prácou 
alebo na vybavenie úradných alebo zdravotníckych potrieb občanov obce. 
Občanov obce neodrádza ani cestovanie za prácou do okresných, krajských miest, či hľadať 
prácu v zahraničí. 
Zamestnanecká politika na území obce Zemné  naďalej zostáva v medziach 
poľnohospodárskej výroby, menších podnikateľských službách, vykonaných na základe 
živnosti a zamestnaním sa  v druhej najväčšej firmy obce, Tectum a.s. http://www.tectum.sk/, 
so sídlom v Zemnom, vo výrobe strešných krytín. 
 
Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese  Nové Zámky  pod čo sa pravdepodobne 
podpísali aj daňové reformy a  viaceré hromadné prepúšťania v priemyselných 
parkoch,  podľa štatistiky Úradu práce NZ  je medzi   

12,18 10,85 

Cez európske projekty sa  do obce Zemné dostala, popri vŕtanej  studne na využitie 
bio - energie v pestovaní zeleniny,  aj druhá fáza rozšírenia fóliovníkov na pestovanie 
zeleniny. Realizácia projektu má vplyv aj na sezónnu zamestnanosť občanov, z čoho 
vyplýva kolísavá miera nezamestnanosti v obci, napriek skutočnosti, že patria medzi 
najväčšími dodávateľmi zeleniny  obchodných sietí a reťazcov okolia. 
 
Novovytvorená  zelená priemyselná zóna  a odborná kvalifikovaná pracovná sila 
z obci zatiaľ je len možnosťou na zvýšenie zamestnanosti v obci. O životoschopnosti 
priemyselného parku svedčí aj realizovaný projekt  „Ekodvor a kompostáreň“ v rámci 
podpory EÚ,  Kohézneho fondu, kde obec vytvorila  skládku triedeného domáceho 
odpadu. 
Realizácia projektu prispela k zamestnaneckej politike  ako aj k ochrane životného 
prostredia. 
 

 Operačný program 
                                                                                                       Zamestnanos ť a 
                                                                                                       sociálna inklúzia 
                                                                                                       Programové obdobie 
                                                                                                       2007 - 2013 
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V rámci aktívnych opatrení na trhu práce a v rámci Operačného programu v prospech 
zamestnaneckej politiky  a sociálnej inklúzii sme aj v našej obci využívať aktívne opatrenia 
na trhu práce (AOTP): 
*§ 52a  3PM/6MM  v rámci vykonáania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby  
 Udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia – kultúrneho deičstva 
*§50 na podporu zamestnávania nevýhodneného uchádzača o zamestnanie  1PM 12+6MM     
 V rámci cezhraničnej spolupráce, program HU SK   

                                                                                                   
   bola zamestnaná 1 pracovná sila, po návrate zo zahraničia. Je   súčasťou realizovaného   
   investičného  projektu,  náklady zabezpečenia zamestnanosti sú čiastočne hradené  
   z realizovaného investičného projektu  ako bežné náklady realizácie.  
 

§52a 3PM 6MM 

§ 50j 1PM 12+6MM 

Program HUSK 1PM 12MM 

                                                                         (xPM = x pracovné miesto, xMM = x mesiacov) 
 

5.3.2 Nezamestnanos ť v  okrese Nové Zámky 

Vývoj nezamestnanosti  v rámci okresného mesta Nové Zámky – december 2014 

Územie - Okres Nové Zámky  
  

Nedisponibilný po čet uchádza čov o zamestnanie 

spolu 

z toho 
Vzdel a 

príp 
pre trh 
práce 

Dočasná 
prac. 
nesch 
OČR 

Absolventská 
prax 

Menšie 
obecné 
služby 

Dobrovoľ 
-nícka  
služba 

962 1 653 129 48 131  
 

Okres 

Ekon aktívne 
obyvate ľstvo  

Disp po čet 
uchádza čov 

o zam 

Miera nezam 
vypoč z celk 
počtu UoZ  

(v %) 

MIERA EVID 
nezam (v %) 

Obec 
 

Nové Zámky 72 362 7 852 12,18 10,85 

Zemné 2 225    
Vývoj nezamestnanosti : Zdroj MPSVaR SR 

Vývoj nezamestnanosti v okrese  – Operačné programy EU Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia  Programového obdobie2007 – 2013 je možnosťou a „Podporou 
zamestnávania  uchádzačov o zamestnanie“ (ďalej len UoZ)„Podporou vytvárania 
pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania“ 
Sú pohonom na zníženie nezamestnanosti okresu. 
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Obec Zemné, aj na úrovní okresu,  má dobré skúsenosti  s realizáciou aktívnych opatrení 
na trhu práce a projekty na podporu zamestnávania v oblasti služieb zamestnanosti v 
ďalšom programovom období, ktoré sú  o  podpore vytvárania pracovných miest pre 
znevýhodnených UoZ s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ u verejných 
zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej 
skupiny.  
 
Okrem možností ponúkajúce operačné programy EU majú trvalo udržateľný charakter 
novovytvorené pracovné miesta  v okrese  a  priamo v okresnom  meste Nové Zámky 
vplyvom  na zamestnaneckú politiku ako aj na ekonomiku a životnú úroveň občanov okresu. 
Informatizácia sietí má ešte stále skryté možnosti aj na území okresu. Príkladom je 
poskytovateľ  internetového  pripojenie   - prevádzkou v obci Zemné, www.ZemNet.sk, a toho 
času už  www.ZemNetCity.sk, ktorí so svojou prácou taktiež prispieva k zníženiu 
nezamestnanosti okresu a obce a zvýšeniu HDP. 
 
http://www.tectum.sk/ 

 
5.4. Symboly obce Zemné 

 
 
Obec Zemné má zákonné právo na vlastné symboly,  ktoré používa pri výkone 
samosprávy. 

           Symboly obce sú: erb obce 
                                           vlajka o bce 
                                           pečať obce 

 

5.4.1. ERB OBCE 

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické         
osoby môžu používa ť symboly obce len so súhlasom obce.  

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce,                                
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. 

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na 
rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. 

Obec predkladal ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra 
Slovenskej republiky. 

Heraldická tvorba je neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má 
na  Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania  aj v súčasnosti, 
uvedomujúc si, že odkaz našej obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby 
heraldická tvorba nepatrila len do minulosti, ale ostala súčasťou kvality života 
a identity obce a ich obyvateľov.  

 
Erb obce :  Erb predstavuje štít (základ) kde je znázornené určité znamenie, ktoré má 
súvis s obcou, vychádza z historickej predlohy. 
Každý erb mal určitý opis ktorý nazývali blazón.   
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BLAZÓN ERBU OBCE ZEMNÉ 

V červenom štíte biskup v striebornom rúchu so zlatými  rukávmi, so zlatou 
mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom, v ľavici so zlatou privrátenou 
berlou.  

 
Erb obce bol vypracovaný  ako novotvar v roku 1997.  

 

                                                                        
 
      5.4.1. VLAJKA  OBCE 

Vlajka obce:  pozostáva z piatich      pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej -
striebornej (1/5), červenej (2/5) v strede  žltým – zlatým pásom a bielej -
striebornej (1/5). Vlajka má pomer strán 2.3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. 
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny . 

         

 

 

5.4.1. PEČAŤ  OBCE 

Pečať obce: Z obdobia 18 storočia pochádza  najstaršia známa pečať obce.  
Na základe hagiografických  motívov písomníctvo s námetmi životných 
osudov a činov svätých, spisovaných životopisov kresťanských svätcov -  
podľa odtlačku pečatidla obce pochádzajúc    z roku 1824,  bola pečať obce 
vypracovaná ako novotvar v roku 1997.  

            Pečať obce Zemné tvorí erb obce Zemné s hrubopisom: 

                                                „SIGILLUM – SZEM ŐIENSE“   

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, 
na pečatenie významných listín a dokumentov. 
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Pečať obce  

                                                                                                    
                                                      

 
 Pečiatky obce Zemné 

                                                                  
          

 
 5.5. Logo obce   

         
Logo je grafické stvárnenie  názvu  obce určené pre širokú verejnosť a jeho cieľom je 
šikovne a nenútene vizuálne pripomenúť  obec.  Logo obce Zemné tvorí erb obce           
v  červenom štíte biskup v striebornom rúchu so zlatými  rukávmi, so zlatou 
mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom, v ľavici so zlatou privrátenou 
berlou .  

 
Logo obce používa Obec Zemné od vypracovania erbu obce ako novotvar, od   
roku 1997, na písomnostiach obce, na znázornení obce v širokom verejnom styku. 
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5.6.     História obce 
 
 

                                            
 
       Fyzicko-geografickú polohu obce  charakteriz uje aj názov Obce Zemné  
       Prvá písomná zmienka pod názvom Zeme je v listine kráľa Kolomana z r. 1113, kde sa  
       uvádza ako  hraničná dedina zoborského kláštora, kde  sa obec spomína pod menom  
       Gúg, v jej pôvodnej     polohe, asi 8 km východnejšie od terajšieho zemepisného miesta, 
       ktorá v r. 1214 patrila k Nitrianskemu hradu, bola zničená oddielmi Tatárov.  V čase tatár 
       tatárskych   výprav  však obyvatelia obce zutekali pred drancujúcimi Tatármi  zdanlivo   
       bezpečnejšie močaristé a lesnaté pobrežie Váhu.  
       Pôvodný názov obce bol Zimev, potom Szimo, Szémo, Simő, až ostatne sa zmenil 
       na      Szímő-Zemné. V živote obce Zemné, rozprestierajúcej sa v záplavovom území  
       Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala veľmi dôležitú úlohu voda.  
       
  

                                                                             
       Archívny záber  50-60 rokov - „posledný vodný mlyn na rieke Váh – Kostyán malma“ 
  
 
       V listinách bola v roku 1891 zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením  
      vážskej hrádze, v roku 1933 boli vybudované aj ďalšie kanály, čo prispelo k rozšíreniu  
      kvalitnej ornej pôdy v okolí obce.  
       
       Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat,  
       významnú úlohu mali široko – ďaleko známe vodné mlyny a šikovní mlynári, ako  
       aj vychýrený parný mlyn. 
       
       Historický osud, spoločenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie  
       sformovali a dotvárali podobu obce Zemné. V roku 1938-1945 bola súčasťou Maďarska, 
       v roku 1947 presídlilo na základe medzištátnej dohody z Maďarska 124 slovenských  
       rodín.   V roku 1950 založili JRD – jednotné poľnohospodárske družstvo.  
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       Obyvatelia v národnostne zmiešanej obci, väčšinou rímskokatolického vierovyznania sa  
       zamestnali v poľnohospodárstve, vo výrobe strešných krytín, v miestnom hospodárstve    
       vykonávali  služby občanom, stali sa samostatne hospodáriacimi roľníkmi a pestovateľmi  
       rastlín vo fóliovníkoch a na voľnej pôde v súkromnom vlastníctve. Veľkú tradíciu má v  
       obci pestovanie melónov: už od 20-tych rokov minulého storočia sa obyvatelia pokúšali  
       pestovať melóny a ešte aj v posledných rokoch patrili obecní pestovatelia tejto plodiny  
       medzi najväčších dodávateľov. 
       V lone riek sa rozprestierajúca  obec Zemné je úzko spätá s vodou: leží na brehu rieky, 
       je najväčším dodávateľom vodného melóna, je rodiskom vynálezcu pychľavej  
       – sódovej   vody A. Jedlika s najväčším vinným strekom.   
 
       Rieka Váh vždy bola a aj toho času je neoddeliteľnou súčasťou života obce. Je vhodná  
       na člnkovanie, kúpenie, na rybolov. Jej flóra a fauna priláka turistov a očarí tých, ktorí  
       túžia   po oddychu. 
        

         

Rieka Váh so svojou krásou a možnosťami 
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5.7. Pamiatky  

5.7.1 Rímskokatolický kostol svätého Martina  

                    

 História rímskokatolíckeho kostola sv. Martina  Prvá písomná zmienka o obci známej 
ako Semey je z roku 1214, keď na Hornom Gúgu bol zriadený prvý farský úrad. Ak 
sledujeme históriu obce, zistíme, že obyvateľstvo sa vždy hlásilo ku katolíckemu 
vierovyznaniu. Katolícky kostol bol v obci postavený v roku 1397.  

Počas povstania Františka II. Rákóciho bolo Nové Zámky centrom Kurucov, takže sa okolie 
mesta stalo bojoviskom a okolité obce generál Heister vyplienil a spálil a v tom čase prvý 
kostol v dedine vyhorel. Katolícky farský kostol bol prestavaný v roku 1728 na pozemku grófa 
Imricha Esterháziho ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa, ktorý bol veľkým 
pomocníkom pri stavbe kostola a rovnako aj pri budovaní oltára. Svedčí o tom aj drevená 
tabuľa pripevnená na stenu kostola a výpis z knihy, v ktorej kostol venuje Panne Márie a sv. 
Anne.  

Výstavbu kostola viedol farár Martin Hajdinovics. K farskému úradu v tomto období patrili 
ešte dve fary, Kamočský evanjelický kostol a kaplnka sv. Vendelína  na Hornom Gúgu. 
V roku 1693 podľa darovacej listiny arcibiskupa Széchenyiho Horný Gúg už patril k obci 
Szemő. Kostol postavený v neskorom barokovom štýle v roku 1797 takmer úplne vyhorel a 
vo veľkom požiari sa roztavil aj zvon.  

Počas rekonštrukcie v roku 1878 boli pristavané k hlavnej lodi kostola dva postranné lode 
a tak získal dnešný vzhľad. Rekonštrukciu a rozšírenie podporoval ostrihomský arcibiskup 
Ján Šimor,  avšak oltár vybudovali rodiny Jedlik a Sauer. Požiare v rokoch 1882 a 1887 tiež 
značne poškodili kostol a tak v roku 1898 zásluhou ostrihomského arcibiskupa Klaudiusa 
Vasaryho sa kostol opäť zrekonštruoval. 

 V roku 1927 bol postavený oltár lemovaný so sviečkami, v strede s obrázkom Sv. Martina – 
patrónom obce. Na pravej strane oltára bola socha Panny Márie a na ľavej strane socha 
svätého Jozefa. 1933 bola rekonštrukcia veže kostola a neskôr v štyridsiatych rokoch 
umiestnili na vežu hodiny. 
Počas druhej svetovej vojny sa kostolné zvony odstránili a roztavil sa na vojenské účely, a 
iba v roku 1950 dostal kostol nové zvony. 

 V roku 1953 na počesť Panny Lourdes, z iniciatívy farára Pavla Czuczora vyrobil Herman 
Nagy kamennú jaskyňu, ktorá dodnes zdobí prednú časť kostola.  
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V roku 1970 postavili nový oltár, podobný ako bol prvý, v strede s maľovaným obrazom 
svätého Martina. V tomto roku sa uskutočnila aj maľba celého kostola. Strop a steny zdobia 
maľby Juraja Pšenčíka zo Žiliny. Nad oltárom sa nachádzajú maľby- jednorodeného Syna 
Božieho Ježiša, anjela Gabriela s Máriou, narodenie Ježiša a Nanebovstúpenie Pána. Na 
stenách bočných lodí je zobrazené utrpenie Ježiša na Kalvárii. V kostole sa nachádzajú aj 
sochy z ktorých by sa dali vyzdvihnúť - socha Panny Márie s Ježiškom, svätého Jozefa, 
Panny Márie v náručí s mŕtvym Ježišom, Svätej Terézie z Avily, sv. Antonína Paduánskeho, 
biskupa sv. Martina ako žobrákovi ponúka polovicu svojho plášťa, socha sv. Floriána. V roku 
1971 kostol dostal nový zvon, ktorý už vtedy vysvätili.  

Posledná rekonštrukcia a opravy boli vykonané v rokoch 1990-1993, keď zrekonštruovali 
kostolnú vežu a na oboch stranách lode opravili strechu. 

V roku 2000 sa začala výstavba nového oltára, ktorý bol dokončený v roku 2006. Tvorcom 
bol Ľudovít Chmelár pochádzajúci z Piešťan. Oltár dňa 03.12.2006 vysvätil Mons.Ján Orosch 
trnavský pomocný biskup. 

V roku 2010 vedľa  kostola bola postavená nová fara za efektívnej finančnej podpory obce 
Zemné. Stavebné práce sa vykonávali z veľkej časti brigádami pod vedením  miestneho 
farára Attilu Sáraiho  a Štefana Morvaiho.                                                                                                                                                                                   

Socha sv. Martina  - umelecké dielo Lajosa Györfyho (HU) bola umiestnená na Hlavnom 
námestí   v roku 2006  v rámci projektu EU, program  ROP „ Obnova hlavného námestia 
obce Zemné“ 

                            

5.7.2. Drevený kríž v cintoríne  

V roku 1911 ho dala postaviť Borbála Szapu, renovovaný bol v roku 1923 za podpori Gézu 
Královicsa a Emilie Kutrucz. 

 

5.7.3. Pamätná izba Aniána Jedlika  

V roku 1995 sa na miestnej fare zriadila pamätná izba Aniána Jedlika, ktorá bola v roku 2000 
presťahovaná do budovy starej školy. Až po 10 rokoch sa podarilo zabezpečiť dôstojné a 
slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome Jedlika. 

 Medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri jeho  
najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický rušeň. 
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                                                                                                                     Prototyp dynama A.Jedlika            

5.7.4. Kamenný kríž pred kostolom    V roku 1820 ho dal postaviť Jozef Lavicska. 
Renovovaný bol v roku 1923. Vedľa kríža v roku 1993 bola postavená pamätná tabuľa na 
pamiatku hrdinov, ktorí padli v prvej a v druhej svetovej vojne a na počesť deportovaných 
občanov. 

5.7.5. Kaplnka svätej Anny                                                                                                                       

                                                                                         

Kaplnka sv. Anny bola postavená v roku 1887 a za pomoci veriacich – Eva Dobcsányi rod. 
Borka a Alžbeta Borka. Kaplnka bola renovovaná v roku 1889 a v roku 1906 prestavaná. V 
roku 2014 starosta obce Ing. János Bob dal vybudovať ozdobný plot okolo kaplnky. 

5.7.6. Kamenný kríž  pri novozámockej ceste  Postavili ho v roku 1887 Štefan Borka s 
manželkou Juliannou Buday. 

5.7.7. Kaplnka svätého Vendelína na Gúgu                    

                                                                                                    

 

Zakladajúci dátum nie je známy. V prvej polovici 18. storočia prišli do Horného Gúgu rodiny 
predialistov Vörös, Nagy a Balogh, ktorí na zrúcaninách farského kostola postavili barokovú 
kaplnku na počesť Sv. Vendelína. V roku 1880 Anna Pinter založila nadáciu na rekonštrukciu 
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kaplnky. Tereza Csicsman zas v roku 1884 založila nadáciu na obnovu interiéru kaplnky. 
V roku 1889 boli vykonané opravy vonkajších a vnútorných stien kaplnky, rovnako ako 
reštaurácia posvätných obrazov a sôch. V roku 2014 starosta obce Ing. János Bób dal 
vybudovať ozdobný plot pred kaplnku. Prácu šikovného zámočníka,  Imricha Petróa chváli aj 
viac ozdobných plotov 

5.7.8. Socha svätého Jána   

Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na časti obce - Felvég.  Dátum založenia je 
neznámy. Zrekonštruovaný bol v roku 1923 z darov veriacich. 

                                                                                     

5.7.9. Busta Aniána Jedlika – rodáka obce - vynález cu   

 

V roku 1993 miestna samospráva v Zemnom odhalila na kostolnom námestí bustu Aniána 
Jedlika. Sochárom – tvorcom je György Lipcsey.  

 

5.7.10. Zvon milenia  

5.7.11. Drevený pamätná st ĺp 
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Na podnet miestnej organizácie Csemadoku, miestnej samosprávy a  aktivistov obce,  
drevorezbár obce, pán Illés Vojtech, ktorý sa preslávil viacerými dielami v širokom okolí, 
doma i v zahraničí,  stvárnil prekrásne diela, „Zvon milenia“ a drevený „Pamätný stĺp“. Pieta 
v Dome smútku, veľký drevený kríž v cintoríne je taktiež z dielne pána Illésa. 

Liatiový zvon Milenia    je hlasom a dôkazom  priateľstva  - je darom družobného mesta Tab 
z Maďarska. 

5.8. Významné osobnosti obce   -  Anián JEDLIK (180 0 – 1895) 

                                      

Významný učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu Anián Jedlik sa narodil v Zemnom v 
roku 1800. Nižšie triedy absolvoval vo vtedajšom Szémő v rokoch 1808 – 1810. Tri roky 
gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtiaľ sa dostal do Bratislavy, kde vyštudoval 4. 
až 6. ročník gymnázia. Rodičia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v Bratislave 
jazyk nemecký.  

V roku 1831 Jedlik nastúpil na katedru fyziky na Akadémii v Bratislave. Ďalším významným 
pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská kráľovská univerzita v Pešti.  

Jedlik sa stal členom Maďarskej vedeckej akadémie, pričom bol zanieteným bádateľom v 
oblasti fyziky. Bol  predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa sústreďoval na teóriu. 

Už počas pôsobenia v Rábe zostrojil roku 1830 malý pohyblivý elektromagnet, ktorý bol v 
podstate elektromotorom a slúžil mu na hodinách fyziky na experimenty. Na bratislavskej 
Kráľovskej akadémii skonštruoval roku 1840 magnetický čap, ktorý sa neskôr stal základnou 
súčasťou elektrického rušňa. Z tohto obdobia pochádza aj jeho unikátny prístroj na rezanie 
veľmi jemných optických mriežok a dômyselné zariadenie na výrobu sódovej vody. 

Jedlík obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov a zlepšení (niektoré maďarské 
pramene ich uvádzajú osemdesiat). Z najvýznamnejších treba spomenúť tzv. rúrkový zberač 
blesku, ktorý skonštruoval z viacerých leidenských fliaš, nový typ kondenzátora, zaoberal sa 
tiež zdokonalením galvanických článkov. Jedlík bol vynikajúcim experimentátorom, o čom 
podáva dôkazy najmä jeho veľká učebnica fyziky (Tentamen publicum a physica, Pešť 
1845), ktorú rozdelil do dvoch častí: I. všeobecné vlastnosti telies, II. statika a mechanika. 

V dodatku je náuka o kmitaní a akustike. Zmysel a cieľ fyziky videl vo výskume síl, ako aj vo 
výskume takých zákonov prírody, „ktoré zapríčiňujú vznik spomenutých javov“, ako napísal v 
úvode učebnice. Jedlík bol presvedčený o možnosti štiepenia atómov, i keď vtedajšie 
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oficiálne stanovisko hovorilo o nedeliteľnosti atómu. Na svetovej výstave vo Viedni (1873) 
Jedlíka vyznamenali medailou za pokrok (na návrh W. Siemensa). 

Vychoval generácie fyzikov a inžinierov, ale najväčšie zásluhy získal v období po roku 1850, 
ktoré v jeho živote možno charakterizovať ako obdobie hľadania najdokonalejšieho zdroja 
prúdu prípadne napätia.  

Podľa odborných prameňov princíp dynama sa u Jedlíka vynoril už roku 1858 a možno 
i skôr. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho 
dynama. Je vari zbytočné prízvukovať, aký veľký význam má tento vynález. Aj Jedlík bol 
o tom presvedčený, svoj vynález však nepublikoval, hoci je isté, že ak aj nie skôr, tak roku 
1861 bol už prístroj hotový, kým Siemens a Wheastone začali až roku 1866 spor o prioritu.  

Odborná svetová literatúra pripisuje vynález dynama dokonca trom veľkým priekopníkom: 
profesorovi londýnskej univerzity W. Riechiemu, ruskému vedcovi B. S. Jacobimu a 
nemeckému inžinierovi W. Siemensovi, ktorý v Berlíne založil továreň ako základ veľkého 
elektrotechnického koncernu. Po Siemensovi nazvali neskôr aj hlavnú jednotku elektrickej 
vodivosti. Skutočnosťou však zostáva, že najmenej štyri roky pred Siemensom skonštruoval 
dynamo Jedlík, svoj vynález si však nedal patentovať, a tak v učebniciach fyziky a  
encyklopédiách by sme pri tomto vynáleze darmo hľadali meno nášho rodáka. 

Dožil sa však úctyhodného veku a zomrel 12. decembra 1895 v Rábe (dnes Györ). 

                       známka s portrétom Jedlika  
 

   Jedlik so svojim dynamom                                         
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Príležitostná známka a poštová obálka .....  
 

                                                                              
 

                                         
 
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 11. 1. 2000 príležitostnú poštovú 
známky z emisného radu Osobnosti - Štefan Anián Jedlík v nominálnej hodnote 5 Sk. 
 
 Na známke je dominujúcim motívom portrét osobnosti, doplnený o príslušný text.  
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Karol Felix. 
 
 Rytinu zámky Jedlíka na základe líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského 
vytvoril František Horniak. 
 
 Viacfarebnú známku s rozmermi obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní 
tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na 
tlačových listoch po 50 známkach. 
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania. Je na nej zobrazené faximile podpisu, 
elektromotor (1929), unipolárny induktor (1861), farba modrošedá, autor ilustrácie K. Felix, 
rytec F. Horniak, domicil na pečiatke Zemné. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou 
z plochých platní jednofarebne. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom 
styku od 11. 1. 2000 až do odvolania. Štefan Anián Jedllik (11. 1. 1800 Zemné, Nitriansky 
kraj - 12. 12. 1897 Györ, Maďarsko) - fyzik, vynálezca, pedagóg. R. 1858 - člen Maďarskej 
akadémie vied. 
 

 
 
 
 

 

 



29 
 

Konsolidovaná výročná správa Obce Zemné 2014   
                                                                                
 

6. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE   (prenesené kompetencie, o riginálne kompetencie)  

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE     škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti obce je zabezpe čené na základe prenesených kompetencií - 
normatívnymi a nenormatívnymi finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a 
 na základe originálnych kompetencií obce. 

 
6.1.   PRENESENÉ  kompetencie -   základné vzdelávanie 

Rozpočet obce je jedným z najdôležitejších nástrojov finančného plánovania pri 
zabezpečovaní úloh, ktoré pre obce vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení 
a z príslušných zákonov pri prenesenom výkone štátnej správy. 
Normatívy na rok 2014  pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú  normatívne ur čené objemy finan čných 
prostriedkov pre zria ďovate ľov na rok 2014. 
 
Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú  oproti roku 2013  dodatočne pridelené   
finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia 
vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013 na: 
a) zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov  

regionálneho školstva o 5 % a 
b) zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 16 €. 

 
Normatívne príspevky pre školy a zria ďovate ľov zahŕňajú aj finančné prostriedky 
na kreditové príplatky  (KP) pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie 
kreditového príplatku k 15. 9. 2013. 

 
6.2.   ORIGINÁLNE kompetencie   

Na zabezpečenie originálnych  kompetencií obcí – MS/ŠJ/ŠKD  prostredníctvom            
rozpočtu obce. Základným nástrojom financovania kompetencií obce  je rozpo čet 
obce.  Rozpočet obce je vymedzený zákonom č. 583/2004 z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, pričom pri rozpočtovom hospodárení musí obec 
rešpektovať aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, ako aj ďalšie legislatívne predpisy   rozpočtového procesu (napr. 
opatrenia MF SR, vyhlášky k zákonom) a  ostatné predpisy, ktoré  obec pri výkone 
svojej činnosti používa (napr. zákon o daní z príjmov, o miestnych daniach, o správe 
daní a poplatkov,  Školský zákon ,..) a ďalšie, podľa potreby  pri realizácií  úloh obce. 

 
 Obcou zriadené a prevádzkované zariadenia, ktoré sa   financujú ako originálne  
 kompetencie obc í,  obhospodarujú finančné prostriedky na základe predpisov  
 a prepočtov príjmov z podielových daní a štátom účelovo poskytnuté finančné  
 prostriedky v rámci rozvojových programov a vzdelávacích programov.  
 
 Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa    
v roku  2014 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle 
Nariadenia          vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013 MŠ, ZUŠ, JŠ a školských   
zariadení na úrovni          zodpovedajúcej 5% ich tarifných platov. 
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6.1.1. Výchova a vzdelávanie – PRENESENÉ   školské kompetencie  
      6..1.1.  ZÁKLADNÉ ŠKOLY -  sú  s  právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  
                                                       pôsobnosti obci  

      
      6.1.1.1.  Základná škola Zemné, Školská 846   základná škola     
                        s vyučovacím   jazykom    slovenským  

             6.1.1.2. Základná škola Ányosa Jedlika  s vyučovacím jazykom maďarským   
                              Zemné,    Školská 845_  Jedlik Ányos Alapiskola Szímő,  
 

 
 
                                                          2013/2014                             2014/2015   
    
ZŠ VJS   z celkového počtu                 54  v tom  14/1/ 0/7                44/11/7 
MŠ VJM  z celkového počtu               100             23/1/9/13             109/ 37/ 12/9                    
  
6.1. Výchova a vzdelávanie – ORIGINÁLNE  školské ko mpetencie  
          
          V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

6.1.1.  MATERSKÉ ŠKOLY -  sú  bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej  
                                                       pôsobnosti obci  

                         6.1.1.1.  Materská škola v Zemnom, Školská 853  – s vyučovacím jazykom  
                                       slovenským  
                         6.1.1.2.  Materská škola v vyu čovacím jazykom ma ďarským v  Zemnom ,  
                                       Školská 853 

                                                                      
 

Správa obsahuje údaje týkajúce sa financovania mate rských škôl iba na 
poskytnutie príspevku na 5ro čné deti.  Základom prepočtu príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky v materských školách sú výstupy  štatistického 
školského  výkazu  EDUZBER. 
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V školskom roku                                             2013/2014     a       2014/2015  – počet 
detí v predškolských zariadeniach bol nasledovný:   
MŠ VJS   z celkového počtu                             22 /7 detí               20/8 
MŠ VJM  z celkového počtu                             23/ 12                    15/8 

 
 

6.1.5. Stravovacie zariadenie   materskej škole bez právnej subjektivity 
           Školská jedáleň pri MŠ v Zemnom, Školská  ako súčasť Materskej školy  

Kolektív školskej jedálni pracuje podľa materiálno spotrebnýách noriem 
a receptúr, ktorý charakterizuje  príslušnú územnú oblasť pre školské 
stravovanie s dodržiavaním HACCP. 
 
V školskje jedálni sa stravujú:   
deti MŠ                                     40 detí  - z toho v hmotnej núdzi sú   2 deti 
deti ZŠ 1-4                                26 detí   z toho v hmotnej núdzi       10 detí 
ZŠ  5-9                                      23 detí  z toho v hmotnej núdzi bolo  8 detí 
Zo zamestnancov školského zariadenia a z pedagogických spolu     8 dospelí 

 
 
6.1.6  Mimoškoké vzdelávanie 
          Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom _ bez právnej subjektivity 
          Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom _ bez právnej subjektivity 
 

Na vykonávanie originálnych kompetencií sú zriadené školské kluby detí (ďalej len 
ŠKD) bez právnej subjektivity pri základných školách obce s právnou subjektivitou.  
Príjem z príspevku  za pobyt v  ŠKD pri ZŠ VJS  a ŠKD pri ZŠ VJM A. Jedlika    
z celkových nedaňových príjmov  predstavuje   1 500,00 €. Na základe prepočtov 
počtu žiakov po 15. 9. 2014 ako aj na  základe prepočtu v EDUZBERe na školský rok 
2014/2015 bol znížený o 120,00€  na 1380,00 €, - naplnenie plánu bolo 100 
                                                                             ŠKD VJS            SKD VJM  
Počet detí  na školský rok 2013/2014                    14                           20 
Počet detí v školskom roku 2014/2015                  12                           16   

                

                                                     ..umelecké diela detí ŠKD 
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Základná umelecká škola    -  obec nemá zriadenú – je možnosť sa vzdelávať  
v okresnom           meste (12 km od obce Zemné, alebo v Kolárovo 7km od obce ) 
Centrum vo ľného času    - obec nemá centrum voľného času -  má zabezpečené  

             voľnočasové aktivity detí  v rámci školských klubov  a v rámci mimoškolských aktivít,  
             ako záujmové krúžky vedené ochotníkmi z obce. 

Na základe analýzy  doterajšieho vývoja možno o čakávať, že rozvoj vzdelávania sa 
bude orientovať  v materskej škole na:   a) výchovno-vzdelávaciu činnosť,   na 
všestranný rozvoj osobnosti   dieťaťa,       na      prípravu  povinnej školskej 
dochádzky                                              b) získanie  potrebných  vedomosti a 
zručnosti, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,       komunikatívnu tvorivosť 

cieľom základných škôl sú  Výchova a vzdelávanie zodpovedných, slobodných a 
charakterných mladých ľudí, ktorí sa chcú ďalej učiť a tvorivo žiť, kriticky myslieť, aby 
sa v živote a v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami 

tenisový kurt.. 
 

   

  školstvo, telocvičňa        
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6.2.  Zdravotníctvo  

V zdravotnom stredisku  Obce Zemné  je zabezpečená plná zdravotnícka  starostlivosť 
občanov – zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú :  
 

6.2.1. v ambulancií praktického lekára – ordinuje o bvodný lekár  – chirurg (súkromný) 
MUDr. Marian GARBAN, ml. 

                                                                                                       

6.2.2. v ambulancií praktického lekára pre deti a d orast  – ordinuje detská lekárka  
(súkromná) MUDr. Andrea MADIOVÁ  
6.2.3. v ambulancií praktického lekára – na stomato lógii – BetakDent s.r.o  MUDr. 
Beták a MUDr Pintér zabezpečujú popri základných službách aj ambulantné  
chirurgické zákroky v stomatológií 

  

 

6.2.4. Lekáreň – –PharmDr. Gabriel Vass                         

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 
sa bude orientovať na : skvalitnenie zdravotnej starostlivosti seniorov . 
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6.1. Sociálne zabezpe čenie  
 
     Obec Zemné nemá vlastné zariadenie sociálnych služieb. V rozsahu svojej  
     pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a) poskytne  
     sociálnu  starostlivosť  b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného  
    verejného poskytovateľa  c) zabezpečí poskytovanie u iného neverejného      
     poskytovateľa 

           Na základe analýzy doterajšieho vývoja  možno očakávať, že rozvoj sociálnych 
           služieb sa bude orientovať na : poskytovanie dennej starostlivosti seniorov. 
           V nadväznosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečená aj 
           sociálna         služba  terénnou sestrou. 
 

6.2.     Kultúra 
    Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

6.2.1. Spolo čenský dom   -  je sídlom miestnych kultúrno-spoločenských organizácií 
6.2.2. Dom Jedlika   - poskytuje priestor a možnosť  pre každú vekovú kategóriu občanov 

kultúrne sa vyžívať 
6.2.3. Stála expozitúra A. Jedlika – v prednáškovej sále  v  Dome Jedlika   s funkčnými 

prototypmi bádateľa, vynálezcu, vhodné aj na ukážkovú prednášku, alebo na 
prednášku v rámci vyučovacích hodín fyziky, prírodovedy.... 

6.2.4. Galéria   - stála výstava kultúrneho dedičstva obce, zbierka ľudových náradí, 
úžitkových predmetov, zariadení atď ......... 

6.2.5. Pestré Hudobno -kultúrne podujatia, živá hudba,  organizované prevádzkovateľmi 
pohostinských služieb. 

                                                                                           
 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o čakávať, že kultúrny 
a spoločenský         život sa naďalej bude orientovať na : zabezpečenie pestrého 
kultúrneho a        spoločenského života  v obci aj regionálneho ako aj 
medzinárodného charakteru.(interregionálna spolupráca, cezhraničná spolupráca, 
Cena Jedlika, Strekové dni, Považský folklórny festival, kultúrno zábavné podujatia,. 
 
Realizáciou investičného projektu – Dom Károlyi -   v rámci programu  HU SK – sa 
otvoria aj ďalšie  možnosti na zachovanie živej kultúry a dedičstva obce – otvorený 
dvor remesiel – deti a babky spolu varia – zbierka receptúr a pod. 
 

6.3.  Hospodárstvo  

6.3.1.  Služby-hospodárstvo 
     Medzi najajvýznamnejšími  poskytovateľmi služieb v obci patria: 
     Jednota Coop so sídlom v Nových Zámkoch, prevádzka Zemné 
 
     Široký spektrum služieb občanom je zabezpečený s miestnymi podnikateľmi: 
     Pekáreň Dóža,  Korona - potraviny, Borková – potraviny,  Hrušecká – Sajtosová  
     prevádzkujú obchod     s rozličným tovarom, Viktor –  rozličný tovar, ZeMa rozličný  
     tovar,       Vanya Rudolf - Mäsiarske  výrobky s vlastným spracovaním produktov  
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     Pohostinstvo Szabó na vysokej      úrovni poskytuje pohostinské služby, Taverna  
     a Váh pohostinské služby poskytuje taktiež   širokej verejnosti na vysokej úrovni.   
     V priestranstvách  pohostinstva sú  vyhradené miesta stávkovej kancelárie: 
     – SlovakTip a TipSport. 
     
     Teplú stravu  občanom a členom družstva zabezpečuje kuchyňa pri   
     poľnohospodárskom družstve PD Agro Zemné,  občanom a návštevníkom obce     
     zabezpečuje celodenné stravovanie aj bufetového typu    zabezpečuje  Ori bufet  
     Zemnom. 
     Celotýždennú prevádzku majú potraviny, ostatné obchody majú otváracie hodny  
     v šiestich dňoch v týždni.  

Xénia kvetinárstvo zabezpečuje aj non-stop prevádzkáreň pohrebnej služby. 
O krásu a zdravie sa starajú: 
Monika kozmetika v zdravotnom stredisku, Kaderníctvo Eva v zdravotnom stredisku 
NZZ Relax – aj ako sú časť výcvikového strediska SZŠ NZ 
 

       Internetové  spojenie a služby v oblasti výpočtovej techniky ZemNet City s.r.o 
Ekodvor a kompostáre ň je od roku 2010 v prievádzke, Separovaním komunálneho 
odpadu  pomáha  EKO výchove a v odbremenení životného prostredia. Slúži občanom 
obce Zemné.   
 

6.3.2. Priemysel 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 
 

6.3.2.1. Tectum a.s. Zemné – výroba strešných krytín 

                                                                                                       
6.3.2.2. Ferprivex  - zámočnícke práce a služby pre širokú verejnosť 

      6.3.2.3      Stolárske dielňa  Országh – výroba nábytku – dentál hygienických zariadení 
 

6.3.3. Poľnohospodárska výroba v obci  

6.3.3.1  Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

a) Poľnohospodárske družstvo so sídlom Zemné. 
b) ZelStar – najväčší dodávateľ fóliovníkových zelenín    
 
 

                                                                             
 
 

   Na základe analýzy doterajšieho vývoja  možno očakávať, že hospodársky život 
      v obci sa bude orientovať  v prvom rade  na  poľnohospodársku výrobu a to:  
               na rastlinnú  výrobu, živočíšnu výrobu a na ovocinárstvo a vinohradníctvo.  
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7. Informácia o vývoji obce z poh ľadu rozpo čtovníctva 

 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Rozpočet obce  Zemné na rok 2014 bol zostavený  ako vyrovnaný: 

• vo výške    1 033 578,00 EUR  
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový :  

• bežné príjmy vo výške    1 033 578,00 EUR 
• bežné výdavky vo výške     910 612,00 EUR 

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový tým, že pri tvorbe 
 rozpočtu na rok 2014 nebol výhľad na naplnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu  

• kapitálové príjmy  boli na  úrovni       0,00 EUR  
• kapitálové výdavky   vo výške   63 520,00  EUR 
 

Finančný rozpočet  bol zostavený ako schodkový. 
 naplnenie príjmovej časti finančného  rozpočtu  

• finančné príjmy  boli na  úrovni            0,00 EUR 
• finančné  výdavky   vo výške     59 446,00  EUR len na úrovni splácania úveru 

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
Rozpočet obce Zemné bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2013,  
uznesením číslo.:  264/101213-Z  
Rozpočet bol zmenený počas rozpočtového roka v zmysle plnení plánovaných úloh 
a rozvojových programov. Zmeny  rozpočtu a rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle 
§14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   

- prvá zmena schválená dňa 28. 01. 2014   uznesením č. 281/280114-Z 
- druhá zmena schválená dňa 04. 03. 2014  uznesením č. 285/040314-Z 
- tretia zmena schválená dňa 25. 06. 2014   uznesením č. 301/250614-Z 
- štvrtá zmena schválená dňa 11. 08. 2014   uznesením č. 325/110814-Z 
- piata zmena schválená dňa 30. 09. 2014   uznesením č. 333/300914-Z 
- šiesta zmena schválená dňa 30. 09. 2014  uznesením č. 336/300914-Z 
- siedma zmena schválená dňa 30. 09. 2014 uznesením č. 337/300914-Z 

      - ôsma zmena schválená dňa 28. 10. 2014  uznesením č. 345/281014-Z 
- deviata zmena schválená dňa 28. 10. 2014 uznesením č. 346/281014-Z 

Nové volebné obdobie:  
- desiata zmena schválená dňa     12. 12. 2014 uznesením č. 38/121214-Z 
- jedenásta zmena schválená dňa 12. 12. 2014  uznesením č. 39/121214-Z 
- dvanásta zmena schválená dňa  12. 12. 2014  uznesením č. 40/121214-Z 

Zmeny v rozpočte, ako aj úprava  rozpočtu boli v nadväznosti na schválené dotácie v rámci 
kultúry a športu a rozvojových projektov zo zdrojov vyššieho územného celku, 
z cezhraničných projektov, z projektov  EU,  z programov ROP so spolufinancovaním ŠR 
a prijímateľa, obcou Zemné. 
Operatívna evidencia rozpočtových opatrení bola vykonaná v nadväznosti na prenesený 
výkon  štátnej správy ako aj na výkon originálnej pôsobnosti.  
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6.4. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014  

  

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 1 033 578,00 2 842 989,54 1 154 301,43 40,60 
z toho :     
Bežné príjmy 1 032 078,00 1 125 684,73 1 108 009,93 98,42 
Kapitálové príjmy 0,00 1 706 513,31 35 500,00 2,08 
Finančné príjmy 0,00 9 411,50 9 411,50 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

1 500,00 1 380,00 1 380,00 100,00 

Výdavky celkom 1 033 578,00 2 842 989,54 1 017 908,14 35,80 
z toho :     
Bežné výdavky 525 326,00 592 481,60 528 948,04 

 
89,26 

Kapitálové výdavky 63 520,00 1 770 033,31 22 300,00 1,26 
Finančné výdavky 59 446,00 59 446,00 58 435,23 98,29 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

385 286,00 420 937,63 408,224,87 96,98 

Rozpočet obce    136 393,29   
 

6.5. Prebytok/schodok rozpo čtového hospodárenia za rok 2014  

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skuto čnos ť k 31.12.2014 v EUR 
 

 
Bežné  príjmy spolu                                    

1 109 389,93 
z toho : bežné príjmy obce  1 108 009,93

             bežné príjmy RO 1 380,00

Bežné výdavky spolu                                        
937 172,91 

z toho : bežné výdavky  obce  528 948,04

             bežné výdavky  RO 408 224,87
Bežný rozpo čet  –   výsledok bežného rozpo čtu        172 217,02 

Kapitálové  príjmy spolu                                      35 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  35 500,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 22 300,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22 300,00

             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpo čet  - výsledok kapitál . rozpo čtu            13 200,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo čtu          185 417,02 

Vylúčenie z prebytku  0,00
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Upr. prebytok/schodok bežného a kap, rozpo čtu         185 417,02 

Príjmy z finančných operácií 9 411,50

Výdavky z finančných operácií 58 435,23

Rozdiel finan čných operácií                           -49 023,73 

PRÍJMY SPOLU                                   1 154 301,43 
VÝDAVKY SPOLU                                 1 017 908,14 
Hospodárenie obce     136 393,29  
 Vylúčenie z prebytku finančných operácií                          49 023,73 

Upravené hospodárenie obce                          185 417,02 
 

HOSPODÁRENIE OBCE  
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kde: 

bežné príjmy boli schválené vo výške           1 127 064,73 € 
bežné výdavky boli schválené vo výške        1 013 419,23 € 
  

V roku 2014 obec v  skuto čnosti dosiahol Prebytok rozpo čtu ako rozdiel medzi: 
Príjmy:        1 154 301,43 € 
Výdavky:    1 017 908,14 €                            v sume 136 393,29   EUR   
 
 V zmysle ustanovenia § 16  odsek 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 pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylu čujú :   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   9 411,50     EUR  - tvorí príjem 
z finančných operácií bežného roka 

b) výdavky z finančných operácií                                 58 435,23      EUR 
Rozdiel finan čných operácií  činí                                    - 49 023,73      EUR                            

 
Upravené hospodárenie obce  v sume  185 417,02 EUR   zistený podľa ustanovenia § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme vo 
výške 10% použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu v sume   18 541,70 EUR  
 

Rozpočet na roky 2015 - 2017 za materskú ú čtovnú jednotku a 

                                                    za konsolidovaný celok 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2014 
Rozpočet  na 

rok 2015 
Rozpočet 

 na rok 2016 
Rozpočet 

 na rok 2017 
Príjmy celkom 1 154 301,43 2 778 307,00 1 146 874,00 1 163 877,00 
z toho :     
Bežné výdavky 1 108 009,93 1 095 294,00 1 136 874,00 1 158 877,00 
Kapitálové príjmy 35 500,00 1 683 013,00 10 000,00 10 000,00 
Finančné príjmy 9 411,50 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

1 380,00 1 500,00  1 600,00 1 700,00 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2014 
Rozpočet  na 

rok 2015 
Rozpočet 

 na rok 2016 
Rozpočet 

 na rok 2017 
Výdavky celkom 1 017 908,14 2 778 307,00 1 146 874,00 1 163 877,00 
z toho :     
Bežné výdavky 528 948,04 618 340,00 641 129,00 636 939,00 
Kapitálové 
výdavky 

22 300,00 1 737 451,00 48 938,00 48 938,00 

Finančné výdavky 58 435,23 45 946,00 46 738,00 47 428,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

408 224,87 376 570,00 410 069,00 430,572,00 

 
7. Informácia o vývoji obce z poh ľadu účtovníctva  

Za materskú ú čtovnú jednotku 

 

7.1 Majetok za materskú ú čtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu 7 049 924,13 7 011 847,15 8 630 500,00 8 557 800,00 

Neobežný majetok spolu 6 801 227,58 6 668 145,10 8 309 500,00 8 331 800,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6 312 314,34 6 179 280,58 7 820 636,00 7 842 936,00 

Dlhodobý finančný majetok 488 913,24 488 864,52 488 864,00 488 864,00 

Obežný majetok spolu 245 888,89 340 895,44 318 000,00 223 000,00 

z toho :     

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  20 375,67 20 369,11 18 000,00 13 000,00 

Finančné účty  225 513,22 320 526,33 300 000,00 210 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výp dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výp krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 807,66 2 806,61 3 000,00         3 000,00 
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7.1. Zdroje krytia  za materskú ú čtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k  31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vlastné imanie 

a záväzky spolu 

  

7 049 924,13 

 

7 011 847,15 

 

8 630 500,00 

 

8 557 800,00 

Vlastné imanie  2 634 186,87 2 848 859,13 2 916 804,13 3 085 100,13 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy 34 961,27 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 599 225,60 2 848 859,13 2 916 804,13 3 085 100,13 

Záväzky 1 097 201,64 1 059 723,15 1 049 695,87  1 014 699,87 

z toho :     

Rezervy  37 646,22 9 548,57 2 000,00 2 000,00 

Zúčt medzi subjektami VS 14 782,82 12 890,41 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 949 734,87 879 784,03 851 399,87 828 699,87 

Krátkodobé záväzky 33 741,00 119 203,73 73 000,00 69 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 61 296,73 38 296,41 123 296,00 115 000,00 

Časové rozlíšenie 3 318 535,62 3 103 264,87 4 664 000,00 4 458 000,00 

 

Za konsolidovaný celok 

7.2. Majetok  za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu 7 007 577,96 7 040 443,78 8 672 864,00 8 587 864,00 

Neobežný majetok spolu 6 802 268,01 6 668 145,10 8 350 864,00 8 360 864,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6 313 354,77 6 179 280,58 7 862 000,00 7 872 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 488 913,24 488 864,52 488 864,00 488 864,00 

Obežný majetok spolu 202 502,29 369 492,07 319 000,00 224 000,00 

z toho :     

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  19 582,51 20 533,18 19 000,00 14 000,00 
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Finančné účty  182 919,78 348 958,89 300 000,00 210 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výp dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výp krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 807,66 2 806,61 3 000,00 3 000,00 

 

 

7.3. Zdroje krytia za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k  31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vlastné imanie 

a záväzky spolu 

7 007 577,96 7 040 443,78 8 672 864,00 8 587 864,00 

Vlastné imanie  2 545 061,28 2 850 536,46 2 918 481,46 3 086 777,46 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy 34 961,27 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 510 100,01 

 

2 850 536,46 

 

2 918 481,46 3 086 777,46 

Záväzky 1 141 453,53 1 085 155,35 1 089 796,00 1 042 500,00 

z toho :     

Rezervy  53 824,21 9 548,57 1 500,00 1 500,00 

Zúčt medzi subjektami VS 14 782,82 12 890,41 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 950 922,46 880 056,94 880 000,00 845 000,00 

Krátkodobé záväzky 60 627,31 144 363,02 85 000,00 81 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 61 296,73 38 296,41 123 296,00 115 000,00 

Časové rozlíšenie 3 321 063,15 3 104 751,97 4 664 586,54 4 458 586,54 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

a) prírastkov/úbytkov majetku    významné položky:    021-Stavby       8 692,51  € 
                                                                                   031-Pozemky  24 232,76 € 

b)  predaja  dlhodobého majetku   -  Predmetom predaja : 
      Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1  a  pozemok  
      Spôsob predaja: priamy predaj ( v zmysle ustanovenia §9a od. 1 pís. c) zákona  
      č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválený 
      uznesením obecného zastupiteľstva č. 285/040314-Z zo  dňa 04.03. 2014.  
      Kupujúci : COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie  
      6 940 49 Nové Zámky - za  cenu 35 500,00 € (príjem kapitálového rozpočtu ) 
c) prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  - v sledovanom období 

neboli prijaté nové bankové úvery 
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7.4. Pohľadávky  

 

Za materskú ú čtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   20 375,67 20 369,11 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   19 582,51 20 533,18 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
7.5. Záväzky 

Za materskú ú čtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti  (Sú r 114+156) 983 475,87 998 987,76 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti  (Sú r 114+156) 1 011 549,77 1 024 419,96 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných  položiek z účtovnej závierky: Obec Zemné neeviduje významné 
položky pohľadávok a záväzkov: 

3 nárast/pokles  pohľadávok –  dôvod poklesu pohľadávok -  efektívne vymáhania daní 
a poplatkov  má kladný vplyv na značný pokles pohľadávok 

4 nárast/pokles  záväzkov – dôvod poklesu záväzkov je úhrada v lehote splatnosti   
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8. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a  výnosov  

Za materskú ú čtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 669 611,21 735 461,04 722 359,13 636 904,00 

50 – Spotrebované nákupy 118 592,47 128 315,57 120 000,00 88 704,00 

51 – Služby 68 102,12 95 665,44 90 000,00 50 000,00 

52 – Osobné náklady 296 978,65 283 876,97 290 000,00 290 000,00 

53 – Dane a  poplatky 0,00 2 058,09 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 123,20 46 341,40 35 000,00 25 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

128 598,45 129 375,56 140 359,13 136 200,00 

56 – Finančné náklady 22 521,28 17 004,40 15 000,00 15 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

32 695,04 32 823,61 32 000,00 32 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy 768 063,56 871 848,57 790 304,13 805 200,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

45 337,14 41 048,29 25 104,13 30 000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

552 786,56 567 105,62 570 000,00 580 000,00 

64 – Ostatné výnosy 61 294,56 128 916,96 65 000,00 65 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 107,81 146,47 200,00 200,00 

67 – Mimoriadne výnosy 338,00 157,15 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

108 199,49 134 474,08 130 000,00 130 000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

98 452,35 136 387,53 67 945,00 168 296,00 
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Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 1 040 775,43 1 126 342,06 1 207 100,00 1 124 155,00 

50 – Spotrebované nákupy 151 285,05 148 148,59 150 000,00 115 000,00 

51 – Služby   85 408,52 110 269,08 125 000,00 100 000,00 

52 – Osobné náklady 631 651,56 654 555,16 700 000,00 700 000,00 

53 – Dane a  poplatky           0,00     2 058,09      2 100,00             0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

   2 123,20  46 696,70    57 000,00          36 155,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

130 681,41 130 415,99 135 000,00  135 000,00 

56 – Finančné náklady     23 050,37   17 515,32   18 000,00   18 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

    16 575,32   16 683,13  20 000,00  20 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy 1 153 828,75 1 265 271,89 1 275 045,00 1 292 451,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

      46 967,14      42 428,29      40 000,00      40 000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

    552 786,56  567 105,62 570 000,00 570 000,00 

64 – Ostatné výnosy       61 294,56 128 916,96 134 045,00 135 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy           107,81        146,47        500,00      500,00 

67 – Mimoriadne výnosy           338,00        157,15        500,00      500,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

    492 334,68 526 517,40 530 000,00 546 451,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

113 053,32 138 929,83 67 945,00 168 296,00 
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 138 929,23 EUR sa  zúčtuje  

 na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

9. Ostatné  dôležité informácie  

 

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2014 OBEC Zemné  a  rozpočtová  organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovate ľ Účelové ur čenie grantov a transferov  Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

ÚNSK Nitra  Kultúra – 3. usporiadanie strekových dní 400,00 

BGA HU Kultúra  - usporiadanie strekovýchdní          1 619,91  

EU  Town Twinning  „BublEU“        25 000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec   
a.1) Zmluvou č 345/2014 o poskytnutí dotácií na podporu kultúry   v zmysle  VZN 
       č 48/2010 z rozpočtu  ÚNSK  - Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja  - pre 
Obec Zemné  bola schválená účelová dotácia na usporiadanie strekových dní vo 
výške 400,00 €  . Obec v roku 2014  dňa 16. 09. 2014, úhradou faktúry za 
veľkoplošné stany na akciu 3. strekové dni ktoré sa uskutočnili dňa 30- 31. 08 2014 
bola dotácia vyčerpaná na účel projektu, finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Nitra  k 31. októbru 2014.  
 
a.2)  MKO-KP-1-2014/1-000946 číslo zmluvy  
         Fond BG  (HU) - dotácia na usporiadanie obecného kultúrneho podujatia  na 
počesť vynálezcu   sódovej vody – a Jedlika – so zápisom najväčšieho vinného 
streku do knihy rekordov na Slovensku. Účelová dotácia bola vo výške  1 619,91 € 
 
a.3.) V rámci programu Program Európa pre ob čanov Europe for Citizens   
         číslom 555456 na rok 2014 – Program Európa pre ob čanov Europe for 
Citizens  Dotácia z EU  v programe Town Twinning s názvom BublEU – na šírenie 
informácií o EU ako aj o zápise    do povedomia euroobčanom mena veľkého 
bádateľa, vynálezcu, rodáka obce Zemné, Jedlika – výška dotácie   25.000,00 EUR 
 

 
9.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 2/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce:  
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Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 
TJ Agro Šport - stolnotenisový oddiel         650,00 

Csemadok Kultúra  (citarová  skup, literárny krúžok...        700,00 

MO dôchodcov Na činnosť, zájazd        400,00 

SČK Na činnosť        299,99 

DK Mesekuckó Na činnosť          69,59 

ZO ZPCCH ZTP Na činnosť        200,00 

Spolok na zach.tr Na činnosť      200,05 

31.skaut sv.Ma Na činnosť      500,00 

MO hasičov Na činnosť      498,78 

TJ Agro Zemné Na činnosť + prenáj / ZelStar  15 344,50 

MO Poľovníkov Na činnosť - registrácia       499,20 

MO Rybárov Na činnosť/ nákup       196,98 

Farnosť Na  úpravu terénu     1 500,00 

MO Kyok karate Na činnosť         316,92 

SPOLU    21 376,01 

 

9.3. Významné investi čné akcie v roku 2014 

Najvýznamnejšie investičné akcie plánované na realizáciu  v roku 2014: 
Plánované investi čné akcie mali vplyv aj na zmenu rozpo čtu v roku 2014. 
 
 
Zmena  rozpo čtu bola prevedená na základe platných investičných zmlúv uzatvorených na 
rozvojové programy plánované z EU v rámci programov ROP a HUSK.. Ich pôvodný termín 
začatia realizácie vzhľadom   predĺženie začatia realizácie investičných projektov v rámci 
investičných programov  ROP a HUSK ROP vo výške 1 706 513,31 EUR, v zmysle platných 
zmlúv: 

1.) Projekt: „ Obnova centrálnej časti obce Zemné“ číslo zmluvy  Z2214012067001 
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, výška podpory 
1 045 219,01 EUR, vlastné náklady vo výške 55 011,53 EUR 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
1 100 230,54 EUR 

2.) Projekt: „ Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti  a v prítomnosti HUSK/1101/1.3. 
Výška podpory z ERDF  na cezhraničný projekt  maximálne  722 564,91 EUR: z toho 
pre Obec Zemné  výška podpory  ERDF 559 921,21€, štátny rozpočet 65 873,09 € 
zdroje podpory spolu 625 794,30 €. Vlastné náklady sú rozpočtované vo výške 
32 936,54. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu  pre Obec 
Zemné predstavujú sumu 658 730,84 EUR. 
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9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investi čné akcie  realizované v budúcich rokoch: 

1.) Realizácia investičných projektov:  

 Projekt: „ Obnova centrálnej časti obce Zemné“ číslo zmluvy  Z2214012067001 
 Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel  
 
Projekt: „ Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti  a v prítomnosti HUSK/1101/1.3. 
Výška podpory z ERDF  na cezhraničný projekt  maximálne  722 564,91 EUR 
 

9.5. Udalosti osobitného významu po skon čení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je ú čtovná jednotka vystavená   

Obec vedie súdny spor  o vysporiadaní finančných nárokov  číslo 6Cpr/2/204 OS Nové 

Zámky vo výške 2 548,57 a súdne trovy vo výške 1 000,00 € 

 

 

 

Vypracoval:    Ing. Mária  Bóbová 
                       Eva Adamovicsová  
 
 
                                                                      Schválil: Ing. János Bób  - starosta obce Zemné 

 

V Zemnom dňa  01. 09. 2015 
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Prílohy: 
 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 


