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OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Zápisnica 

napísaná na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 30.júna 2016  
so začiatkom  o 18,30 hodine v  v Dome Károlyi v Zemnom. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Záverečný účet obce Zemné za rok 2015 
5. Čerpanie rozpočtu za I.Q/2016 
6. Prenájom nehnuteľnosti v areáli priemyselného parku 
7. Predaj nehnuteľnosti 
8. Dodatok č. 1 k Štatútu obce Zemné 
9. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
10. Prevádzkový poriadok EKODVOR  
11. Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu  
12. Čerpanie dovolenky starostu obce 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok/2016 
14. Správa hlavnej kontrolórky 

a) Kontrola pokladničnej agendy, dodržanie limitu 

b) Kontrola platnosti a dodržiavania VZN  
15. Realizácia detského ihriska 
16. Usporiadanie 5. Strekových dní 
17. Žiadosti  
18. Interpelácie 
19. Rôzne 
20. Návrhy na uznesenia 
21. Záver 

 

 



2 
 

 
Rokovanie 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutie bolo uznášania schopné nakoľko všetci poslanci boli 
prítomní.  
Zasadnutie je odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený audiozáznam na 
diktafóne, ktorý je prílohou zápisnice. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Ing. Nagy Ľudovít žiadal o doplnenie programu nasledovne: bod 1. Otvorenie a schválenie programu 
rokovania. 
Návrh bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. 
Program po navrhovanej zmene bol prítomnými 9 poslancami jednohlasne schválený.  
 
       2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa zápisnice určil Eriku Jancsóovú – k zápisnici je priložená aj 
videonahrávka a audionahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu.  
Za overovateľov zápisnice navrhol JUDr. Petra Balogha a Patrika Farkasa. Za členov návrhovej 
komisie navrhol Tomáša Kocsisa, Romana Bombicza a Moniku Václavekovú.   
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
 Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít  

 
3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní 
a odovzdal slovo kontrolórke obce. 
Všetky uznesenia boli na základe uznesení splnené, prípadne sú v štádiu riešenia.   
Mária Kocsisová, kontrolórka obce, skonštatovala, že súhlasí s predloženou správou starostu obce 
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Nie je splnené uznesenie o parkovaní autobusov 
v obci, je však v štádiu riešenia. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing.Nagy Ľudovít – žiada starostu o vysvetlenie, prečo nie je splnené uznesenie o aktualizácii 
rokovacieho poriadku obce.  
Starosta obce – na ďalšom rokovaní bude poslanec informovaný. 
Po ukončení rozpravy hlasovali prítomní nasledovne:  
 
uznesenie č. 228/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  
Prítomných   poslancov : 9 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
 Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít  
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4. Záverečný účet obce Zemné za rok 2015 
Starosta obce v krátkosti informoval prítomných o materiály k tomuto bodu, ktorý mali všetci poslanci 
vopred k dispozícii. Materiál bol zverejnený na www stránke obce a aj na úradnej tabuli obce Zemné. 
Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. Kontrolórka obce podala písomné stanovisko 
k záverečnému účtu, stanovisko mali poslanci tiež k dispozícii. Skonštatovala, že zákony a zákonné 
lehoty boli dodržané, audítor záverečný účet skontroloval, stanovisko k účtovnej závierke má možnosť 
audítor poskytnúť do konca roka, podľa ústneho dohovoru by mohlo byť stanovisko k dispozícii 
v mesiaci júl. Navrhuje z rezervného fondu uhradiť krátkodobý úver. 
Finančná komisia súhlasí so stanoviskom a návrhom kontrolórky obce.  
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Nagy Ľudovít – nie je spokojný s termínmi o ktorých sa hovorí v súvislosti s audítorom. 
Záverečný účet podľa jeho názoru nebol zverejnený na úradnej tabuli obce. Počiatočný účet obce 
z roku 2015 sa nezhoduje s konečným účtom z roku 2014. Je tam veľká  nezhoda. Podľa jeho názoru 
sa približne 100tis. Eur sťahuje od občanov obce a nepoužíva sa v ich prospech. Kvalita vypracovania 
záverečného účtu je otrasná. Najväčšie svinstvo sa nachádza na strane 13! On dal kontrolórke obce 
podklady, ako sa má spravovať možný prebytok v obci. Čo znamená, že finančné operácie neboli 
rozpočtované? Suma bez komentára 50tisíc je čo? 
Ing. Bóbová – postupne odpovedala na dotazy poslanca, navrhla mu nazretie do inventarizácie obce. 
Nechápe podozrenie poslanca o tom, že by sa občania okrátili o 100tisíc Eur.  
Ing. Nagy Ľudovít – nemôže byť 1000 Eur rozdiel medzi konečným a počiatočným stavom v rokoch 
2014-2015. 
Starosta obce – prečo poslanec nepoložil svoje otázky a dotazy na finančnej komisii? 
Ing. Nagy Ľudovít – na účte nemôžu byť financie bez názvu. Prečo nie je vytvorený peňažný fond 
v obci, ak bol prebytok? Je rozdiel medzi účtovníctvom a rozpočtovníctvom.  
Starosta obce – je rád, že medzi poslancami má topmanažéra, ktorý sa vyzná tak v účtovníctve ako aj 
v rozpočtovaní.  
Ing. Mikuláš Balogh – to, že obec má kladné výsledky, je len hra s číslami a PR. Rozpočet obce bol 
však vytvorený ako vyvážený. Ak obec má peniaze, musia byť vykonané opravy tých vecí v obci, 
ktoré sú zlé. Treba minúť peniaze na cesty, chodníky, cintorín a nie ich držať, až keď je všetko 
spravené je možné sporiť. Treba minúť všetko do posledné centu. Sú dve skupiny obyvateľov, 
v centrálnej časti obce je všetko udržiavané po rekonštrukcii a ostatná časť je zanedbaná. Treba zmeniť 
zmýšľanie vedenia v tejto veci. Čo sú záväzky obce v roku 2015 – výplaty? 
Ing. Bóbová – áno, to sú výplaty. Odporúča poslancom rozmýšľať ako doma vo financiách.  
Ildikó Országhová – za ostatné roky sa vždy samospráva snažila o to, aby ostali nejaké financie hlavne 
z dôvodu možných účastí na projektoch. Budúcnosť je istejšia, keď je  nejaká rezerva.  
Ing. Mária Bóbová – ku koncu roka je veľmi dôležité, aby boli plnené aj podpísané zmluvy a záväzky 
obce. Určite sa dá robiť aj lepšie, ale ak nie sú financie, nedá sa uchádzať o ďalšie dotácie. Žiada 
poslancov o pomoc a podporu. Ide nie o sporenie, ale o obhospodárenie majetku obce. 
Ing. Nagy Ľudovít – Ing. Bóbová vždy hovorí tak, akoby neboli peniaze, a akoby trebalo sporiť. 
Starosta obce – žiadna domácnosť neminie ku koncu roka všetky svoje financie, nie to ešte obec. Je 
nevyhnutné mať určitú rezervu, aby sa mohlo ísť ďalej. Súhlasí s tým, že každý obyvateľ má nárok na 
to, aby verejné priestranstvá boli v jeho blízkosti v poriadku. Dlhodobo sa plánuje s tým že obyvatelia 
sa starajú o zeleň a verejné priestranstva sami. Nikto nespomenul príjmovú časť v obci  - za týmito 
príjmami však stojí dobrí tím zamestnancov a veľké množstvo práce. 
Ing. Nagy Ľudovít – v obci Zemné sa tvorí zisk tak, že sa financie zoberú od obyvateľov, od škôlok, 
škôl, od dôchodcov. Toto nie je dobré hospodárenie. Peniaze sú zle použité a obec by sa mala hanbiť 
a nie sa chváliť.  
Starosta obce – nechce reagovať na prejav poslanca Ing. Nagya.  
Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu.  
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Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
uznesenie č.229/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie a) rozpočtové hospodárenie obce Zemné za rok 2015 
                            b) stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Zemné za rok 2015 
Prítomných   poslancov : 9 
7 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti -  Ing. Nagy Ľudovít 
1 sa zdržal –  Ing. Mikuláš Balogh 
 
uznesenie č.230/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje           a) Záverečný účet Obce Zemné a celoročné hospodárenie  bez výhrad   
                           b) Záverečný účet Obce Zemné za rok 2015 nasledovne: 
 -  plnenie celkových príjmov vo výške       2 949 091,62 Eur 
 - čerpanie celkových výdavkov vo výške   2 881 367,17 Eur 
                           c) Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 - prebytok rozpočtu obce       67 724,45 Eur 
 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v zn n.p. 
Prítomných   poslancov : 9 
7 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti -  Ing. Nagy Ľudovít 
1 sa zdržal –  Ing. Mikuláš Balogh 
 
uznesenie č. 231/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje      použiť rezervný fond vo výške 46 527,03 € na mimoriadnu splátku krátkodobého úveru č. 

241031-2015 
Prítomných   poslancov : 9 
7 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
2 proti - Ing. Nagy Ľudovít, Ing. Mikuláš Balogh 
 

5. Čerpanie rozpočtu za I.Q/2016 
Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý mali poslanci k dispozícii vopred.  
Finančná komisia rokovala o tomto bode na poslednom zasadnutí. Starosta otvoril rozpravu k tomuto 
bodu. 
Kontrolórka obce skonštatovala, že zvlášť správu k tomuto čerpaniu nepredkladá, nie je to jej 
povinnosť. 
Helena Kocsisová – na komisii sa rozoberali jednotlivé položky a rozpočtové opatrenia a zmeny s Ing. 
Bóbovou. Komisia odporúča tento materiál schváliť.  
Ing. Nagy Ľudovít – berie na zodpovednosť prednostku obecného úradu za predložený materiál. Zatiaľ 
ani jedno rozpočtové opatrenie nebolo spracované tak, akoby malo byť. Rád by vedel, či prednostka 
riadi ekonómku Ing. Bóbovú alebo ako to je. Koľko rokov je ešte potrebných, aby to fungovalo? 
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Starosta obce – rozpočtové opatrenia sú presne rozpísané. 
Ing. Mária Bóbová – na všetky otázky bolo zodpovedané na finančnej komisii. Celý materiál je 
podrobne rozpracovaný.  
Kontrolórka obce – v materiáloch je presne rozpísané každé jedno rozpočtové opatrenie.  
Ing. Mária Bóbová – všetky pohyby hlavne v oblasti školstva sú rozpočtové opatrenia.  
Starosta obce – na komisii bol celý materiál prerokovaný. Na komisiách však nie sú kamery.  
Ing. Nagy – starosta nech nespomína kamery, lebo iba on by sa rád pred nimi ukazoval. Materiál na 
zastupiteľstvo by mal vyzerať ináč. Na materiáloch nie sú dátumy vypracovania.  
Starosta obce – tieto tabuľky sú zrozumiteľné a poskytujú dosť informácií. Komisia je zložená 
z odborníkov – rokovalo sa dlho, tak nechápe, prečo sa takéto otázky rozoberajú opätovne na rokovaní 
obecného zastupiteľstva. Nič nie je dokonalé, ale tento materiál je plný dôležitých informácií. 
Starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 
Po ukončení rozpravy hlasovali prítomní nasledovne: 
uznesenie č. 232/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   A.  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za I. Q/2016 
                   A.1 Rozpočtové opatrenie k 31.3.2016 vo výške 25 744,45 € 
 Zmenu rozpočtu v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 

                  A.1.1  Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie po úprave 
 Príjmy spolu :   1 806 949,63 € 
 Výdavky spolu :  1 806 949,63 € 
                 A.1.1.1 Bežný rozpočet po schválení úprav: 
 Príjmy spolu :   1 153 219,56 € 
 Výdavky spolu :  1 060 018,33 € 
                A.1.1.2 Kapitálový rozpočet bez úprav po schválení : 
 Príjmy spolu :      645 794,00 € 
 Výdavky spolu :      86 500,00 € 
                A.1.1.3  Finančné operácie po úprave : 
  Príjmy spolu :          7 936,07 € 
  Výdavky spolu :     660 431,30 € 
              A.2  plnenie finančného a programového rozpočtu Obce Zemné k 31.3.2016 
Prítomných   poslancov : 9 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít 
 

6. Prenájom nehnuteľnosti v areáli priemyselného parku 
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý sa prerokoval na minulom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Komisie odporúčajú 
prenájom schváliť. 
 
uznesenie č. 233/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie informáciu o zverejnení zámeru podľa uznesenia OZ č. 209/100516-Z    
 zo dňa 10.05.2016 
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a 
schvaľuje prenájom pozemku vo vlastníctve obce Zemné zapísaného na LV č. 1, a to časť parcely 

C- KN 5798/2, druh pozemku ostatné plochy a  časť pozemku na parcela č. C - KN 
5798/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 2 000 m² 
spoločnosti BIG CARP BAITS Manufactory s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 34, 821 02 
Bratislava za účelom vybudovania výrobnej haly na podnikateľské účely a vytvorenia 
nových pracovných miest v obci Zemné v priemyselnej zóne obce Zemné. Doba 
prenájmu: 10 rokov. Nájomné bude určené vo výške 0,50 €/m2/1 rok. Nájomnú zmluvu 
uzavrie starosta obce 

Prítomných   poslancov : 9 
9 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

7. Predaj nehnuteľnosti 
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý sa prerokoval na minulom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Komisie odporúčajú 
odročiť hlasovanie o predaji nehnuteľnosti, keďže sa nepredložil aktuálny výpis z katastrálneho úradu. 
 
uznesenie č. 234/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje       prevod - odpredaj pozemku v kat.území obce Zemné zamerané geometrickým plánom 

číslo 234/2016 a to z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 770/1-zastavané plochy, 
vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Zemné vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 
770/83-Zastavané plochy o výmere 45 m2, ktorý majú záujem odkúpiť , Alexander Kocsis 
a manželka Alžbeta Kocsisová rod. Litavcová, obidvaja bytom Zemné 233 

Prítomných   poslancov : 9 
9 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

8. Dodatok č. 1 k Štatútu obce Zemné 
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Jedná sa o zmenu z dôvodu 
vymenovanie prednostu úradu. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  
Ing. Mikuláš Balogh – je rád, že sa tu konečne hovorí o obecnej rade. Predložil návrh na doplnenie 
štatútu, kde sa hovorí o obecnej rade.  
Starosta obce – neodporúča v takejto vážnej veci rozhodovať bez prerokovania na komisiách. Nevidí 
problém v tom, že sa v dodatku spomína obecná rada, veď v budúcnosti môže byť vymenovaná. 
Ing. Nagy Ľudovít – je to veľký omyl, toto nie je nutné prerokovať na komisiách. Teraz sa dá ukázať, 
či poslanci chcú spolupracovať, alebo nie. Obecná rada nie je dobrá len pre starostu obce.  
Starosta obce – všetky obvinenie sú vždy len proti jeho osobe. Poslanci v obecnom zastupiteľstve sú 
prítomní preto, aby pomáhali obci a jeho obyvateľom a nie hociktorej politickej strane.  
Ildikó Országhová – zriadenie obecnej rady neodporúča, materiál nebol zverejnený 15 dní vopred. Tí 
istí ľudia by sedeli na komisiách, obecnej rade a aj na zastupiteľstve. Mali by byť pre obyvateľov a nie 
pre rozmanité rokovania. 
Helena Kocsisová – v období 2007-2008 obecná rada fungovala, poslanci by mali spolupracovať 
v prospech obce a nie hovoriť o politických stranách. Traja členovia obecnej rady sú zložený z dvoch 
politických strán a jedného nezávislého. Jej názor je, že spolupracovať sa dá aj bez vzniku obecnej 
rady. 
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Ing. Mikuláš Balogh – v obci nikdy nie je konsenzus, je tu len rozhodnutie jednej politickej strany. 
Úlohou obecnej rady je príprava materiálu a rokovania obecného zastupiteľstva. Zdá sa, že starosta sa 
od zriadenia obecnej rady bojí. 
Starosta obce – nebojí sa zriadenia obecnej rady. Program sa zostavuje v spolupráci s kolektívom 
obecného úradu. Na komisiách sa rozoberajú jednotlivé problematiky a potom sa o tom istom hovorí 
podrobne aj na zastupiteľstve. Nerád by ťahal do obce širokú politiku, treba sa zaoberať každodennými 
problémami. Takýto návrh by zo strany poslanca mohol byť oboznámený ostatnými poslancami už 
vopred.  
Ing. Nagy Ľudovít – obecné zastupiteľstvo hocikedy môže podať návrh, nepotrebuje to predložiť 
vopred. Sám starosta povedal, že pred rokovaniami sa klub SMK dohodne na rokovaní. 
Starosta obce – všetci prítomní hlasujú podľa svojho svedomia  a nie podľa dohody vopred.  
JUDr. Peter Balogh – podľa neho sa starosta bojí zriadenia obecnej rady, prečo sa doteraz o zriadení 
len hovorilo a prečo obecná rada ešte nie je zriadená. 
Zoltán Prisin – ak štatút obce obsahuje obecnú radu, potom je ju nutné zriadiť. Teda buď sa obecná 
rada zriadi, alebo nebude spomenutá v štatúte obce.  
Starosta obce – obecná rada nie je definovaná v štatúte obce.  
Ildikó Országhová – žiada o odročenie tohto bodu a o dohodu mimo zastupiteľstva. 
Starosta obce – rada funguje vo väčších územných celkoch, napríklad v samosprávnych krajoch.  
Roman Bombicz – žiada o odročenie tohto bodu na ďalšie rokovanie zastupiteľstva. 
Ing. Nagy Ľudovít – žiada o odročenie tohto bodu.  
Starosta obce – žiada o schválenie predloženého materiálu. V termíne pred 15 dňami mali materiál 
poslanci k dispozícii, nikto žiadne pripomienky nepredložil. Otázka zriadenia obecnej rady si však 
vyžaduje širšiu diskusiu.  
Ing. Mikuláš Balogh – zriadenie obecnej rady by prospelo k lepšej spolupráci medzi poslancami 
obecného zastupiteľstva. Za rok a pol nebola iniciatíva zo strany starostu obce na lepšiu spoluprácu. 
Starosta obce sa bojí zriadenia obecnej rady. 
Starosta obce – nebojí sa zriadenia obecnej rady, možno by to uľahčilo aj prácu starostu. 
Ing. Nagy Ľudovít – najprv bola vymenovaná prednostka a až potom chce starosta meniť štatút, aj tak 
je porušený zákon. 
Starosta obce – nie je to pravda, zákon nebol porušený. 
Ing. Nagy Ľudovít – najprv mal byť upravený štatút a až potom organizačný poriadok a potom 
vymenovaný prednosta. 
Tomáš Kocsis – žiada odročiť rokovanie o tomto bode.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 235/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
odročuje  dodatok č.1 k Štatútu obce 
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová,   
 Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít   
    
 

9. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 

Prednostka obce oboznámila prítomných s predloženým materiálom. Dodatok bol prerokovaný na 
komisii obecného zastupiteľstva. Komisia odporúča dodatok schváliť.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
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uznesenie č. 236/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje dodatok č.1 k  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemné  
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová,   
 Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít 
 

10. Prevádzkový poriadok EKODVOR 
Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý bol vopred predložený obecnému 
zastupiteľstvu. Komisia odporúča materiál schváliť. V budúcnosti žiada o logickejšie číslovanie 
materiálu zo strany obecného úradu.  
Roman Bombicz – atramenty a náplne do tlačiarní sa už nemôžu odovzdať na ekodvor. Oficiálne 
zberné miesto je v spoločnosti Zemnet.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 237/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie prevádzkový poriadok Zberného dvora – Ekodvor – Kompostáreň      
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová,  
 Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít    

 
11. Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

JUDr. Peter Balogh ako predseda komisie pre ochranu verejného záujmu predložil svoju správu. 
Komisia skontrolovala zákonnosť postupu pri odovzdaní majetkových priznaní od roku 2010. Komisia 
neskonštatovala žiadne porušenie zákona. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Nagy Ľudovít – táto komisia môže iniciovať konanie voči činnosti starostu. Napríklad sa 
nezverejňujú faktúry.  
Prednostka obecného úradu – všetky faktúry sú automaticky cez systém zverejnené.  
Ing. Nagy Ľudovít – všetky náležitosti tam nie sú na faktúrach, napríklad interné číslo faktúry.  
Starosta obce – ku koncu každého dňa sa automaticky zverejňujú faktúry.  
JUDr. Peter Balogh – táto problematika sa netýka tohto bodu.  
Helena Kocsisová – súhlasí s JUDr. Petrom Baloghom. Žiada o ukončenie rozpravy. 
Po ukončení rozpravy hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 238/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu Komisie pre ochranu  verejného záujmu o vykonaní kontroly    
   dodržiavania zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri    
   výkone funkcií verejných funkcionárov starostom obce Zemné 
Prítomných   poslancov : 9 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, 
 Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít 

2 sa zdržali –  Patrik Farkas, Monika Václaveková 
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12. Čerpanie dovolenky starostu obce 
Helena Kocsisová, za finančnú komisiu, predložila správu k tomuto bodu. Jedná sa o dovolenku za rok 
2014, čo starosta nevyčerpal z dôvodu investičných činností obce.   
Starosta obce sa vyjadril, že si  nenárokuje vyplatenie dovolenky a výšku finančných prostriedkov 
navrhuje použiť na zakúpenie špeciálnych fliaš na výrobu sódy pre potreby obce.  
Ing. Mikuláš Balogh – gratuluje starostovi k tomuto rozhodnutiu. 
Ing. Nagy Ľudovít – predtým si z tejto sumy starosta zabezpečil trinásty plat. A koľko si vyčerpal 
v roku 2015? Tiež len 5 dní? Potom mu opäť ostalo 20 dní, to je zase jeden trinásty plat. A teraz  
veľkodušne chce ponúknuť peniaze na nákup sódových fliaš.  
Kontrolórka obce – upozornila, že pani Kocsisová už požiadala starostu obce, aby si čerpal pravidelne 
dovolenku. 
Tomáš Kocsis – opäť je tu fóbia Ing. Nagya voči starostovi obce.  
Ing. Nagy – hovoriť sa dá len o tom, čo sa robí, o tom, čo sa nerobí sa hovoriť nedá. 
Starosta obce – sú ľudia, ktorý sú nešťastní a vidia len to zlé. Nechápe, ako sa niekto nemôže tešiť 
ničomu, čo sa v obci podarí. Dobročinnosť tiež nechce vysvetľovať niekomu, kto sa na koncerty 
dostáva bez vstupného na čierno. 
Ing. Nagy Ľudovít – starosta všetko robí ako kampaň pre seba.  
Ing. Mária Bóbová – starosta robí viac pre obec, ako pre vlastnú rodinu. Žiada o to, aby skončil 
s očierňovaním osoby starostu a vybavil si to osobne a nie na obecnom zastupiteľstve.  
Ing. Nagy Ľudovít – on vždy hovorí o práci a nie o osobe. Ing. Bóbová robí materiály pre poslancov, 
keď to nevie robiť dobre, nech sa postaví a ide preč. Aj dnešné materiály sú svinstvá jedno za druhým.  
Starosta obce – žiada Ing. Nagya aby už začal robiť niečo pozitívne a slušne sa správať.  
Ildikó Országhová – žiada poslancov, starostu a prítomných, aby dodržiavali rokovací poriadok 
a zaoberali sa len predloženými materiálmi, bodmi.  
Tomáš Kocsis – súhlasí s prejavom poslankyne Országhovej. 
Ing. Nagy Ľudovít – kto predložil tento materiál?  
Helena Kocsisová – ona a vypracovala Anita Kutaková. 
Po  ukončení rozpravy prebehlo hlasovanie nasledovne: 
 
uznesenie č. 239/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
a) berie na vedomie informáciu o priebehu čerpania dovolenky starostu obce 
b) konštatuje,  že starosta obce si nemohol vyčerpať dovolenku v rozsahu 20 pracovných   
   dní za rok 2014 , ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, a na    
   základe toho nenárokuje vyplatenie dovolenky vo výške 2 600,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti – Ing. Nagy Ľudovít 
 
uznesenie č. 240/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2 600,00 € z rozpočtu obce Zemné na 

zakúpenie špeciálnych  fliaš na výrobu sódy pre potreby obce 
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ing. Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
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13.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok/2016 
Kontrolórka obce oboznámila prítomných s predloženým materiálom. Do rozpravy sa neprihlásil 
žiaden poslanec. 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
uznesenie č. 241/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok/2016 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 

 
14.  Správa hlavnej kontrolórky 
a) Kontrola pokladničnej agendy, dodržanie limitu 
b) Kontrola platnosti a dodržiavania VZN  

a) Kontrolórka obce oboznámila prítomných s predloženým materiálom, materiál mali poslanci vopred 
k dispozícii. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Helena Kocsisová – pri kontrole pokladníc sa zistila chyba, ktorá to bola pokladňa? 
Kontrolórka obce – pokladňa číslo 8 – Tímea Borková, od upozornenia je už všetko dodržané. 
Helena Kocsisová – je limit pre túto pokladňu dostačujúci?  
Kontrolórka obce – limit je dostačujúci. 
 
b) Kontrolórka obce oboznámila prítomných s predloženým materiálom, materiál mali poslanci vopred 
k dispozícii. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Balogh Mikuláš - navrhol prijať  uznesenie týkajúce sa nedostatkov pri kontrole. 
Ing. Nagy Ľudovít – prečo toto VZN nebolo plnené? Žiada starostu o odpoveď. 
Starosta obce – z dôvodu časového nedostatku. 
Ing. Nagy Ľudovít – nechápe výhovorku, keď si starosta ani nečerpal dovolenku. 
Starosta obce – na obecnom úrade sa vykonáva tvrdá práca, ktorá má za výsledky vysokú príjmovú 
položku, nechce sa vrátiť k tematike čerpania dovolenky. 
Ing. Nagy Ľudovít – územný plán v obci nefunguje, lebo od roku 2007 sa s tým obec nezaoberala, 
keďže ani čísla domov nie sú v poriadku. 
Starosta obce – územný plán nehovorí o číslach domov, je to komplexná problematika, ktorá sa týka aj 
názvov ulíc. 
Po ukončení rozpravy hlasovali poslanci nasledovne: 
 
uznesenie č. 242/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
ukladá  komisii životného prostredia, územného plánovania a cestovného ruchu     
  prerokovať a posúdiť aktuálnosť Vyhlásenia záväzných častí Územného plánu    
  obce Zemné uverejneného vo VZN č. 3/2007 v znení jeho doplnku č. 1     
  z 15.12.2008 a predložiť o tom správu na septembrové zasadnutie obecného    
  zastupiteľstva  s návrhom na prijatie opatrení na jeho zmenu 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 243/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 
  a) z kontroly pokladničnej agendy, dodržanie limitu 
  b) kontrola platnosti a dodržiavania VZN 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

15. Realizácia detského ihriska  
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom obce na vybudovanie detského ihriska pri bývalej 
budove Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským v hodnote 1.200 Eur. Do rozpravy sa 
neprihlásil nikto, hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 244/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  zakúpenie detského ihriska v sume 1.200 € a jeho umiestnenie pri bývalej    
  budove Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

16. Usporiadanie 5. Strekových dní 
Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom. S tematikou sa zaoberala aj kultúrna 
komisia. Ide už o 5. ročník Strekových dní. Tento rok sa nepodarilo získať všetky požadované dotácie, 
len z Nadácie Gábora Bethlena. Finančnú časť prerokovala aj finančná komisia. V rozpočte sú položky 
na pokrytie kultúrnej časti tejto udalosti. Jedná sa o dvojdňovú udalosť 26.-27. augusta.  
Roman Bombicz – oboznámil prítomných s rokovaním na kultúrnej komisii. Vypracoval sa položkový 
rozpočet na jednotlivé výdavky v celkovej výške 13 000,- Eur. Príjmy sa zabezpečia z predaja 
vstupeniek a predajných miest.  
Starosta obce oboznámil prítomných s predpokladaným programom Strekových dní. Starosta otvoril 
rozpravu k tejto problematike. 
Ing. Nagy Ľudovít – s programom mala oboznámiť prítomných prednostka obecného úradu. 
Monika Václaveková – mal by byť taký program, ktorý by zabezpečil príjem celkových výdavkov. 
Starosta obce – toto nie je komercionálny festival ako napríklad Gastrofest, tu nejde o príjem ale 
o kultúrne vyžitie obyvateľov obce.  
Ing. Balogh Mikuláš – v budúcoročnom rozpočte treba presne určiť koľko financií má byť vyčlenené 
na Strekové dni.  
Ing. Nagy Ľudovít – ak by bol starosta demokratický, tak by mal odovzdať slovo prednostke a ona by 
mala oboznámiť prítomných s programom, lebo takto ju berie on ako poslanec len ako sekretárku. 
Starostka obce – vyhovel žiadosti prednostke, aby oboznámila prítomných s programom a on tejto 
žiadosti vyhovel. 
Ing. Balogh Mikuláš – z predaja streku sa generujú nejaké príjmy, ktoré sa mali ďalej poskytnúť Baba 
– Mama Klubu, takto sa hovorilo na komisii. On navrhuje, aby sa táto suma rozdelila v pomere 
90percent na obnovu kostola a 10percent pre Baba – Mama Klub.  
Helena Kocsiová – považuje za dobrý nápad takouto formou podporiť obnovu kostola. Treba si 
uvedomiť, že kostol je nás všetkých.  
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Monika Václaveková – žiada potom dotovať aj cintorín a dom smútku, veď aj to je naše.  
Starosta obce – súhlasí s názormi, ale v prípade zbierky by radšej podporil kostol.  
Ing. Balogh Mikuláš – kto rozhodne o tom, komu sa bude robiť zbierka? 
Starosta obce – o tom rozhodnú pripravujúci streku, ktorý sa potom predáva a príjem sa poskytne na 
dobročinné účely.  
 
uznesenie č. 245/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov do výšky 13 000,– € z rozpočtu obce Zemné na 

usporiadanie 5. Strekových dní 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 nehlasoval - Ing. Nagy Ľudovít  
 
uznesenie č. 246/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   poplatok za prenájom verejného priestranstva na predaj počas osláv ,, Strekové  
   dni“  

a) zóna 1 (od zvyšovačky ČOV smerom k Domu Jedlika )   
- pre predajcov občerstvenia a požívatín  70,00 € 
- pre ostatných predajcov spotrebného tovaru  50,00 € 
b) zóna 2  (od zvyšovačky ČOV smerom k OcÚ  )        
- pre predajcov občerstvenia     50,00 € 
- pre ostatných predajcov spotrebného tovaru  30,00 €  

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 
uznesenie č. 247/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   cenu vstupeniek na ,, Strekové dni“ pre dospelých 5,00 €, pre deti 3,00 €  
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

17. Žiadosti 
Žiadosť Vladimíra Šufliarskeho – prečítala prednostka obecného úradu. Starosta otvoril rozpravu 
k tejto žiadosti. 
Finančná komisia odporúča tento zámer prenájmu schváliť.  
Ing. Balogh Mikuláš – odporúča za komisiu zámer schváliť.  
 
uznesenie č. 248/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje zámer prenájmu majetku obce – časť pozemku na parcela č. C - KN 563/3, druh pozemku 

záhrada a  časť pozemku na parcele č. C - KN 563/6, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie v celkovej výmere 20 m², zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1 k. ú. 
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Zemné – podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prenájom uvedenej 
nehnuteľnosti  v prospech Vladimíra Šufliarského bytom Šoltésovej 5099/21 Nové Zámky. 
Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa. Doba prenájmu: 10 
rokov. Nájomné bude určené vo výške 1,00 € /m2/1 rok;  

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

Žiadosť miestnej a okresnej organizácie Csemadoku o poskytnutie príspevku na usporiadanie 
okresného folklórneho speváckeho a tanečného podujatia – prečítala prednostka obecného úradu. 
Helena Kocsisová – za finančnú komisiu odporúča žiadosť schváliť.   
Ing. Mikuláš Balogh – neodporúča vyhovieť žiadosti, hlavne preto, že sa financie majú použiť podľa 
žiadosti na pohostenie prítomných.  
Starosta obce – nie celkom je to na občerstvenie, keďže obec by mohla požiadať o nájomné za 
priestory. Podobne sa  poskytujú financie aj pre ostatné spolky a združenia v obci. 
Ildikó Országhová – Csemadok sa vždy pokúša o pohostenie vo vlastnej réžii, ide však o takú akciu, 
ktorú treba podporiť.  
Starosta obce – vystupujúci samozrejme vystupujú bezplatne, okrem skupiny Szőttes. 
Ing. Nagy Ľudovít – nesúhlasí so žiadosťou, lebo kultúra v obci je vždy využitá ako politická akcia, 
stále vystupujú a zviditeľňujú sa len členovia SMK. 
Starosta obce – rozhovor s ním osobne robili preto, lebo je starostom obce a nie preto, lebo je členom 
SMK. Každý vystupujúci si zaslúži obdiv za to, že v obci vystupuje a obohacuje obec kultúrou. 
Ildikó Országová – nebola tam žiadna propagácia politickej strany.  
Ing. Nagy Ľudovít – boli tam len politici jednej strany.  
Starosta obce – on teda nemôže ísť na žiadnu akciu lebo je členom politickej strany? 
Ing. Nagy Ľudovít – môže tam starosta ísť, ale potom nech nepýta preplatenie svojej dovolenky za jej 
nevyčerpanie. 
Helena Kocsisová – je členkou SMK aj Csemadoku, ona teda nemôže ísť na žiadnu kultúrnu udalosť 
podľa poslanca Nagya? Je to úplne jedno, kto je členom akého spolku, stačí, keď  niekto je uvedomelý 
a má rád kultúru.  
Starosta obce – bol to krásny a bohatý kultúrny program. Uzavrel rozpravu k tomuto bodu.  
 
uznesenie č. 249/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  žiadosť miestnej a okresnej organizácie Csemadoku o poskytnutie     
  príspevku vo výške 500,- € na usporiadanie okresného folklórneho     
  speváckeho a tanečného podujatia 
Prítomných   poslancov : 8 
6 za –  Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
2 proti - Ing. Nagy Ľudovít, Ing. Mikuláš Balogh 
 

Žiadosť Materskej školy a Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom  
o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie oplotenia na školský dvor – žiadosť prečítala  
prednosta obecného úradu.  
Helena Kocsisová – v komisii žiadosť nebola odporučená na schválenie nie z dôvodu financií, ale  
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z dôvodu zmenšenia priestoru na pohyb pre deti. 
Riaditeľky materských škôlok – vysvetlili prítomným ako si oplotenie materské školy predstavujú 
a odôvodnili svoju žiadosť.  
Ildikó Országhová -  na komisii tiež nebol návrh na odsúhlasenie tejto žiadosti, ale po odôvodnení  
zmenila názor.  
Tomáš Kocsis – odporúča oplotenie vybudovať, aby mala škôlka vlastný dvor.  
Monika Václaveková – stačí toto oplotenie na to, aby sa dal tento priestor udržiavať v poriadku?  
Ing. Nagy Ľudovít – materská škola nehospodári s vlastnými prostriedkami?  
Ing. Mikuláš Balogh – žiada žiadosť schváliť. 
Starosta ukončil rozpravu, hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 250/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje   žiadosť Materskej školy v Zemnom a Materskej školy s vyučovacím    
   jazykom maďarským v Zemnom o poskytnutie finančného príspevku na    
   zakúpenie oplotenia na školský dvor v sume 126,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

Žiadosti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom a Materskej školy v Zemnom 
na prerábanie sociálneho zariadenia – žiadosti prečítala prednostka obecného úradu.  
Helena Kocsisová – komisia odporúča žiadostiam vyhovieť.  
Starosta obce – vyzdvihuje snahu riaditeliek o skrášľovanie priestoru pre deti a o spoluprácu celého 
pedagogického zboru a ich vedenia.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne:  
 
uznesenie č. 251/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje   Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom     
   o poskytnutie finančného príspevku na na prerábanie sociálneho    
   zariadenia v sume do výšky 1.000,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 
 
uznesenie č. 252/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje   žiadosť Materskej školy v Zemnom o poskytnutie finančného príspevku na   
   na prerábanie sociálneho zariadenia v sume do výšky 1.000,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
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Žiadosť Renáty Andóovej o odkúpení pozemku – prečítala prednostka obecného úradu. 
Helena Kocsisová – finančná komisia o žiadosti rokovala. 
Ing. Mikuláš Balogh – komisia o žiadosti rokovala. V minulej žiadosti žiadala táto istá osoba 
o prenájom pozemku na podnikateľské účely a teraz žiada o odkúpenie pozemku na výstavbu 
rodinného domu. Žiadosť nebola kompletná, nebola tam presná plocha a určenie pozemku. Komisia 
neodporúča o tejto žiadosti hlasovať na rokovaní obecného zastupiteľstva.  
 
uznesenie č. 255/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
odročuje    žiadosť Renaty Andóovej bytom ul. Slovenská 132, 940 02 Nové Zámky    
   o odkúpenie pozemku v lokalite Gúg časť obce Zemné na výstavbu    
   rodinného domu 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít 
 

18. Interpelácie 
Ing. Mikuláš Balogh – predložil písomnú interpeláciu, ktorá sa týkala spálenia veľkoobjemového 
odpadu a uskladnenia stavebného odpadu okolo zberného dvora.  
Starosta obce – odmieta obvinenie, že by on sám niečo spálil v týchto priestoroch ako to je uvedené 
v písomnej interpelácii. Odpoveď dostane poslanec v zákonom stanovenej lehote a forme.  
Ing. Nagy Ľudovít – interpeláciu predložil písomne a týka sa údržby parcely č. 66/1. 
Starosta obce - odpoveď dostane poslanec v zákonom stanovenej lehote a forme. 
 

19. Rôzne 
Obec má možnosť sa uchádzať o dotáciu na odstránenie čiernych skládok v obci. Okrem toho 
prebiehajú rokovania aj o odstránení stavebného odpadu.  
29. júna prebehla kontrola Európskeho audítorského dvora, ktorá sa týkala projektu Obnova centrálnej 
časti obce. Kontrola prebehla v poriadku, výsledky však budú približne o rok.  
Starosta informoval prítomných o bezpečnosti v obci, hlavne čo sa týka prejavov rómskej komunity.  
Poriadok v tejto komunite nevedela počas uplynulého víkendu zabezpečiť ani Polícia SR, porušil sa 
nočný pokoj. V minulosti bývalý náčelník obecnej polície nemal problém zabezpečiť v obci poriadok. 
Žiada poslancov o pomocnú ruku v riešení tejto problematiky.  
Ildikó Országhová – 29. júna ju kontaktovali z PZ SR z Nových Zámkoch a žiadali o spoluprácu 
v tejto oblasti. Je rada, že z prebehnutej kontroly má vedenie obce dobrý pocit.  
Kontrolórka obce – na cintoríne sa kradnú kvety, nekradnú tam však kvety cudzí, ale občania zo 
Zemného. A robí to žiaľ osoba, ktorá aj do kostola chodí. Žiada o ostražitosť a pravidelné 
upozorňovanie takýchto ľudí.  
Monika Václaveková – práve preto žiada o kamerový systém na cintoríne.  
Ing. Nagy Ľudovít – žiada starostu obce o aktualizáciu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
Ing. Mikuláš Balogh – ak sa bude aktualizovať štatút, treba aktualizovať aj rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva.  
Ing. Nagy Ľudovít – starosta sľúbil, že dá opraviť parkovisku pri fontáne, ešte stále to tak nie je. 
Starosta obce – sú tu aj omnoho väčšie problémy ako je napríklad parkovanie autobusov a parkovisko, 
a takým je rómska problematika v obci.  
Ing. Nagy Ľudovít – teraz chce starosta o pomoc v tejto veci, keď je starostom 22 rokov? Mal to riešiť 
vtedy, keď tu bolo 50 rómov, nie 600. 
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Starosta obce – žiada poslanca, aby hovoril k veci.  
Kontrolórka obce – k parkovaniu autobusov – v minulosti sa parkovalo pred domom šoféra, ale o iné 
sa poslanec nestará. So spoločnosťou Arriva sú korektné vzťahy, nechápe problémy poslanca.  
Starosta obce – tiež nechápe tento problém. 
Ing. Nagy Ľudovít – kvôli parkovaniu autobusov bola žiadosť od obyvateľov, treba sa s tým zaoberať. 
Monika Václaveková – nechápe prečo sa treba zaoberať opäť s osobnými problémami medzi sebou. 
Žiada o ukončenie rozpravy k tomuto bodu – 7 poslancov hlasovalo za ukončenie rozpravy k tomuto 
bodu.   
 

20. Návrhy na uznesenia 
uznesenie č. 254/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
žiada  starostu obce predložiť aktualizáciu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva  
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 
Helena Kocsisová – všetky žiadosti týkajúce sa jednorazového príspevku pri úmrtí partnera musia byť 
jednotlivo schválené, tento príspevok nebude nárokovatelný. Toto uznesenie sa ruší z dôvodu výhrad 
zo strany NKU.  Tento príspevok sa bude poskytovať inou zákonnou formou.  
 
uznesenie č. 253/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
ruší uznesenie č. 80/240415-Z o poskytnutí  jednorazového finančného    
 príspevku vo výške 70,-- € pozostalému manželovi/manželke pri  úmrtí  partnera,  

ktorí majú trvalý pobyt v Zemnom. Finančný  príspevok jednotlivcovi schvaľuje  
starosta obce  na základe jeho  písomnej žiadosti.  

Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
 

Ing. Mikuláš Balogh na základe dohody jednotlivých komisií predložil nasledovný návrh na uznesenie:  
 
uznesenie č. 256/300616-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  vyhradenie 15 minút vysielacie času každé 2 mesiace v OTV pre komisie    
  zriadené obecným zastupiteľstvom  
Prítomných   poslancov : 7 
7 za – Ing. Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
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21. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť. Ďakuje za pripomienky, pomocou ktorých sa dá 
v obci napredovať. Rokovanie ukončil o 24.00 hod.  
                    

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

     

…………………………………..                                       …………………………………... 
         JUDr. Peter Balogh                    Patrik Farkas 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
Zapísala: Erika Jancsóová           


