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                                  Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

                                                    

                                                           Z á p i s n i c a 

  

                                          z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 24.februára 2017 o 17.00 hodine,  v Dome Károlyi  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program rokovania: 
 
1.       Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2.       Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3.       Kontrola uznesení 
4.       Vystúpenie občanov 
5.       Založenie poslaneckého klubu 
6.       Plnenie rozpočtu za IV.Q/2016 
7.       Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zemné za rok 2016 
8.       Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné 
9.       Vyhodnotenie a plnenie PHSR obce Zemné na roky 2015-2020 
10.     Predaj a prenájom nehnuteľností 
11.     Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov do školských rád 
12.     Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
13.     Žiadosti 
14.     Interpelácie 
15.     Rôzne 

a) Predstavenie členov obecnej polície 
b) Prevádzkovanie odvodňovacích kanálov v extraviláne a intraviláne obce 
c) Kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia  -    zberný dvor 

-   ČOV a kanalizácia 
d) Kontrola projektu Obnova centrálnej časti obce Zemné – Európsky dvor audítorov 
e) Projekt TOWN TWINNING 
f) Projekt Bethlen Gábor Alap 
g) Hodnotenie hospodárenia obce INEKO 
h) Hodnotenie rozvoja obce Národné informačné stredisko SR 
i) Voľba riaditeľa ZŠ Ányosa Jedlika v Zemnom - informácia 
j) Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií 
k) Zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

16.    Návrhy na uznesenia 
17.    Záver 
 



2 
 

Rokovanie 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutie je uznášania schopné nakoľko z 9 poslancov sú prítomní 
všetci. 
Zasadnutie je odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený videozáznam, 
ktorý je prílohou zápisnice.  
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Nagy Ľudovít – sa dotazoval starostu v akom jazyku bude viesť rokovanie.  
Starosta obce – rokovanie budem viesť obvyklým spôsobom v materinskom jazyku. Ak má niekto 
výhrady, nech to oznámi.  
 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Prítomných   poslancov : 9 
9 za –                        Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 

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

 
 
 
 

 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú – k zápisnici je priložená aj videonahrávka a 
audionahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu.  
Za overovateľov zápisnice navrhol Moniku Václavekovú a Patrika Farkasa. Za členov návrhovej 
komisie navrhol Helenu Kocsisovú, JUDr.Petra Balogha a Romana Bombiczu.   
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
8 za –                 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                          Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –      Ing. Ľudovít Nagy   
 
(14.min na videozázname) 
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3.  Kontrola uznesení  
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení zo 17. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Kontrolórka obce súhlasí so správou starostu obce o plnení uznesení, a informovala prítomných 
o uzneseniach č.254, č.273 a č.287 že sú ešte v štádiu riešenia. 
 So  žiadosťou  Illésa Juraja sa  obecné zastupiteľstvo zaoberalo na 7.zastupiteľstve dňa 22.septembra 
2015, a odpoveď bola odoslaná dňa 7.októbra 2015. 
Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet viac otázok. Nato prebehlo hlasovanie o kontrole 
plnenia uznesení. 
 
 
uznesenie č. 321/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení  

 
Prítomných   poslancov : 9 
9 za –   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 

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

(17:00 min na videozázname) 
 
 
 
4. Vystúpenie občanov 
Eva Kantárová – zástupca skupiny na zber podpisov oznámila prítomným, že proti poslancovi 
Ing.Ľudovítovi Nagyovi vyjadrili občania svoju nespokojnosť a svojim podpisom žiadajú, aby sa vzdal 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. V zbere podpisov sa nazbieralo 675 podpisov, z toho 4 boli 
neplatné, toto overila aj miestna matrikárka. (Vzor podpisového hárku, priložený k zápisnici, ako 
príloha č.1.) 
Ing. Ľudovít Nagy – ja som nevidel podpisy.  
Ing.János Bób – podpisy videla matrikárka, a ich aj overila. Ona zistila, že 4 podpisy sa nemôžu 
započítať, nakoľko uvedení obyvatelia nemajú trvalý pobyt v Zemnom.   
Ing.Nagy Ľudovít opäť zdôraznil, že pozbierané podpisy si nemal príležitosť vidieť.  
 
(21:40 min na videozázname) 
 
 
5. Založenie poslaneckého klubu 
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu a odovzdal slovo Romanovi 
Bombiczovi. 
Rozprava: 
Roman Bombicz oboznámil prítomných so založením poslaneckého klubu SMK – MKP. (Príloha 
k zápisnici č.2) 
Ing.Ľudovít Nagy mal námietky proti zápisnici založenia poslaneckého klubu. 
Do rozpravy sa prihlásili: Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová 
(38:00 min na videozázname) 
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6. Plnenie rozpočtu za IV.Q/2016  
Starosta otvoril rozpravu k bodu č.6. Materiály k rokovaniu príloha č.3 – 4 poslanci obdržali 
a prerokovali na finančnej komisii.  
Kocsisová Mária hlavná kontrolórka podľa prílohy č.3 podala správu z následnej finančnej 
kontroly k 31.12.2016.   
Ďalej sa do rozpravy prihlásila predsedkyňa finančnej komisie, ktorá prítomným oznámila že 
plnenie rozpočtu za IV.Q/2016 komisia prerokovala a doporučuje brať na vedomie Finančné 
a programové hospodárenie obce Zemné za IV.Q/2016.  
V rozprave vystúpili poslanci a hostia v poradí, v akom sa hlásili o slovo: Ing.Ľudovít Nagy, 
Ing.Balogh Mikuláš, Bóbová Mária, Országh Ildikó, Monika Václaveková 
Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok. Nato prebehlo 
hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch rokovania.  
 

uznesenie č. 322/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    správu hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly príjmov, výdavkov 
a finančných operácií za IV.Q/2016 
    
Prítomných   poslancov : 9 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 

Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
Proti 1–  Ing. Ľudovít Nagy 
 
(46:00 min na videozázname) 
 
 
 
uznesenie č.: 323/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za IV. Q/2016 

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 :   2 116 722,31 € 
Výdavky spolu :  2 116 722,31 € 
A.1.1.1  v tom : Bežný rozpočet k 31.12.2016 
Príjmy spolu               1 287 668,71 € 
v tom : OBEC   1 286 273,71 € 
RO-Základné školy                    1 395,00 € 
Výdavky spolu :  1 193 267,48 € 
v tom : OBEC                 728 096,92 € 
RO-Základné školy                465 170,56 € 
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A.1.1.2  Kapitálový rozpočet  po úprave k 31.12.2016 
Príjmy spolu :      693 800,50 € 
Výdavky spolu :     137 700,00 € 
A.1.1.3  Finančné operácie po úprave : 
Príjmy spolu :       135 253,10 € 
Výdavky spolu :      785 754,83 € 
A.2 Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31.12.2016 
A.2.1 zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 04/2016 
v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu 
Výdavky spolu :                  2 116 722,31 € 
v tom : OBEC                  1 651 551,75 € 
RO základné školy                    465 170,56 € 
ZŠ / Program : 09 Vzdelávanie  úprava za 4Q/2016                      16 495,76 € 
Obec /Program 01-10 (príloha)                                + 142 042,05 € 
 
Prítomných poslancov: 9 
za – 8                    JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,   
                              Helena  Kocsisová,  Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková           
zdržal sa  – 1         Ing. Ľudovít Nagy 

 

 
 

 
 

7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 
Kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá tvorí prílohu tejto 
zápisnice. (príloha č.5) 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, v ktorom vystúpili poslanci v poradí: Ing.Ľudovít Nagy, 
Ing.Mikuláš Balogh  
 Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu niet viac pripomienok, nato prebehlo hlasovanie. 
 
uznesenie č. 324/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 

Prítomných poslancov: 9 
za – 8                  JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
                            Helena Kocsisová,  Tomáš Kocsis, , Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa  – 1       Ing. Ľudovít Nagy 
 
(1:48:00 na videozázname) 
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8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ildikó Országhová – Rokovací poriadok bol viackrát odročený, z toho dôvodu bola založená komisia, 
ktorá mala vypracovať návrh rokovacieho poriadku. Avšak ani tejto komisii sa pri všetkej snahe 
nepodarilo predložiť obecnému zastupiteľstvu úplný materiál. Na dnešné zasadnutie bol poslancom 
zaslaný materiál, ktorý obsahuje niektoré pripomienky Ing.Mikuláša Balogha, JUDr.Petra Balogha, 
Ing.Ľudovíta Nagya a skupiny poslancov SMK. Dúfam, že na dňešnom zasadnutí sa nám podarí tento 
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva schváliť.  
Ing.Mikuláš Balogh –pripomenul že nesúhlasí s priložením rokovacím poriadkom. 
Ďalej sa do rozpravy prihlásili:Roman Bombicz, Ing. János Bób, JUDr.Peter Balogh, Ing.Ľudovít 
Nagy   
Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 
uznesenie č.: 325/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
 schvaľuje      Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné podľa prílohy 
Prítomných poslancov: 9 
 za – 5                   Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová 
 proti – 1               JUDr. Peter Balogh 
 zdržal sa – 1        Monika Václaveková 
 nehlasoval – 2     Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
 
(2:05:45 na videozázname) 

 

 

9. Vyhodnotenie a plnenie PHSR obce Zemné na roky 2015-2020 
Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom a odovzdal slovo predsedkyne  
Ildikó Országhovej, ktorá predniesla svoje stanovisko k veci, a na základe rokovania komisie 
životného prostredia  navrhla schváliť doplnenie PHSR a vyhodnotenie PHSR za rok 2016. 
 Predložený materiál je prílohou č.6 - 7 tejto zápisnice.  
 Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing.Mikuláš Balogh, Helena Kocsisová, 
 Monika Václaveková, Ing.Ľudovít Nagy, JUDr.Peter Balogh  
 
uznesenie č. 326/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   otvorený strategický dokument obce „Program hospodárskeho a sociálneho      
rozvoja (PHSR) obce Zemné“ – doplnenie 
 
Prítomných poslancov: 8 
za – 6                    JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 
                             Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová,  
proti – 1                Ing. Mikuláš Balogh 
zdržal sa – 1          Ing. Ľudovít Nagy 
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uznesenie č.: 327/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
schvaľuje       vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné 2015-2020  
                       za rok 2016  

Prítomných poslancov: 8 
za – 7                 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
                           Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, 
zdržal sa – 1       Ing. Ľudovít Nagy 

(2:31:16 navideozázname) 

 
 
 
 
 
 
10. Predaj a prenájom nehnuteľností 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Štefana Balogha, ktorý má záujem odkúpiť rodinný 
dom č.350.Odovzdal slovo  predsedkyne Ildikó Országhovej, ktorá predniesla svoje stanovisko k veci, 
a na základe rokovania komisie životného prostredia  navrhla schváliť zámer predaja nehnuteľného 
majetku.  
Helena Kocsisová tiež predniesla svoje stanovisko k veci, na základe rokovania finančnej komisie 
a navrhla schváliť zámer.  
 
uznesenie č.: 328/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
schvaľuje         zámer  predaja nehnuteľného majetku obce Zemné spôsobom priamym predajom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s    § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov vo vlastníctve obce Zemné 

Obec Zemné má zámer predať nehnuteľný majetok: 
- pozemok v registri CKN parcela č. 768/1 o výmere 882 m2,  zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 

na LV č. 1, katastrálne územie obce Zemné 
- pozemok v registri CKN parcela č. 768/2 o výmere 244 m2,  zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 

na LV č. 1, katastrálne územie obce Zemné 
- pozemok v registri CKN parcela č. 768/3 o výmere 11 m2,  zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 

na LV č. 1, katastrálne územie obce Zemné 
- pozemok v registri CKN parcela č. 769 o výmere 203 m2,  záhrada, zapísaný na LV č. 1, katastrálne 

územie obce Zemné 
- rodinný dom so súp. č. 350  v registri CKN nachádzajúca sa na parcele č. 768/2 v katastrálnom 

území obce Zemné na LV č. 1. 
Za dôvody hodného osobitného zreteľa považuje obec skutočnosť, že uvedené pozemky a rodinný dom 
sú pre obec prebytočné a obec ich nevie využiť na svoje účely 
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Prítomných poslancov: 9 
za – 9                 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                          Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, 
                          Monika Václaveková   
 
(2:59:00 na videozázname) 

 
 

 
11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov do školských rád 
Starosta obce poprosil poslanca Romana Bombicza, aby predložil návrh. 
Do rozpravy sa prihlásil Ing.Balogh Mikuláš, a vyjadril svoj názor k veci. Podľa jeho názoru netreba 
delegovať nikoho do rady školy, argumentuje so zákonom. 
Ildikó Országhová – rada školy musí rozhodnúť podľa zákona, či treba niekoho delegovať, alebo nie 
Nasledovní poslanci vyjadrili svoj názor k veci: Monika Václaveková, Roman Bombicz, Ing.Ľudovít 
Nagy 
JUDr.Ivan Katona-právnik, informoval poslancov o platnom zákone, ktorý sa týka zloženia školskej 
rady. 
 
uznesenie č.: 329/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
berie na vedomie        vzdanie sa členstva Ing.Jánosa Bóba v Rade školy pri Základnej škole Zemné 

Prítomných poslancov: 9 
za – 8                   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,          
                            Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková                           
zdržal sa – 1        Tomáš Kocsis 

 

 
uznesenie č.: 330/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
schvaľuje        delegovanie zástupcu zriaďovateľa za členov do Rady školy pri Základnej škole Zemné – 
                           Ildikó Országhovú 

 

Prítomných poslancov: 9 
za – 6                    JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, 
                              Helena Kocsisová, Monika Václaveková,                            
proti – 2                Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
zdržal sa – 1          Ildikó Országhová 
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uznesenie č.: 331/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo v Zemnom 
berie na vedomie    vzdanie sa členstva Ing.Jánosa Bóba v Rade školy pri Základnej škole Á.Jedlika s VJM 
Zemné 

 

Prítomných poslancov: 9 
za – 8                  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,      
                           Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa – 1       Tomáš Kocsis 

 
 
 
uznesenie č.: 332/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo v Zemnom 
schvaľuje    delegovanie zástupcu zriaďovateľa za členov do Rady školy pri Základnej škole Á.Jedlika s VJM 
Zemné – Helenu Kocsisovú 
 

Prítomných poslancov: 9 
za – 6                   JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, 
                            Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
proti – 2              Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Nagy Ľudovít 
zdržal sa – 1       Helena Kocsisová 
(3:08:32 na videozázname) 

 
 
12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starosta obce poprosil JUDr.Petra Balogha, aby predložill správu o činnosti komisie. 
JUDr.Peter Balogh – uviedol, že postup v nasledovnom bode nie je jeho výmyseľ a ani členov 
komisie, ale ide o zákonné riešenie, ktoré musela komisia riešiť. Oboznámil obecné zastupiteľstvo 
s podnetom, ktorý bol podaný na Okresnú prokuratúru v Nových Zámkoch a z Okresnej prokuratúry 
postúpený na Obec Zemné na ďalšie riešenie. 
Predmetom podnetu je účasť starostu obce, Ing.Jánosa Bóba v predstavenstve Poľnohospodárskeho 
družstva v Zemnom. 
Riešilo sa situácia, či starosta obce môže byť v predstavenstve družstva a či dodržal ustanovenia 
Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.  
V zmysle zákona sa musia zistiť viaceré skutočnosti.  
Predseda komisie zdôraznil, že je to nepochybné že starosta obce porušil ústavný zákon, a že pokutu za 
porušenie ústavného zákona presne určuje vyššie citovaný zákon v čl.9 ods.10. 
Bude sa rozhodovať hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou.Pri tejto príležitosti uviedol, že v zmysle 
trestného zákona sú poslanci verejnými činiteľmi. 
Citoval: „Ak verejný činiteľ koná protiprávne, to znamená porušuje alebo obchádza zákon, alebo 
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právne predpisy, sa dopustí trestného činu právomoci verejného činiteľa."  
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Monika Václaveková, Ildikó Országhová, Ing.Mikuláš 
Balogh, Tomáš Kocsis, Ing.Ľudovít Nagy, Roman Bombicz. 
Právnik citoval zo zákona a dokazoval, že Ing.János Bób neporušil zákon, nakoľko Poľnohospodárke 
družstvo v Zemnom je v obchodnom registri zapísaný ako podnik, ktorý uspokojuje potreby svojich 
členov, a nie ako podnik založený na podnikanie a dosahovanie zisku. 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 
uznesenie č.: 333/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
schvaľuje       návrh komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: v bode 1 na prijatie podnetu na ďalšie konanie 

Uznesenia obecného zastupiteľstva o prijatí podnetu na ďalšie konanie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na ďalšie konanie: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.02.2017 prerokovalo návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov týkajúce sa prijatia podnetu Ing. 

Mikuláša Balogha – poslanec Obecného zastupiteľstva obce Zemné, trvale bytom Zemné 633 na 
začatie konania proti  Ing. Jánosovi Bóbovi, trvale bytom Zemné 786, starosta obce Zemné vo veci 
porušenia povinností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.  a takto  

r o z h o d l o : 

Podnet  Ing. Mikuláša Balogha na začatie konania proti Ing. Jánosovi Bóbovi, trvale bytom Zemné 
786, starosta obce Zemné vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pre 
porušenie povinnosti podľa 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. sa         

p r i j í m a   n a   ď a l š i e   k o n a n i e. 

  

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

 

 

 



11 
 

 
 
uznesenie č.: 334/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
schvaľuje        návrh komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
na rozhodnutie vo veci samej 

 Uznesenie obecného zastupiteľstva o prijatí rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.02.2017 v konaní o ochrane verejného záujmu a 
zamedzení rozporu záujmov na základe prijatého podnetu Ing. Mikuláša Balogha – poslanec Obecného 
zastupiteľstva obce Zemné, trvale bytom Zemné 633 na začatie konania proti Ing. Jánosovi Bóbovi, 
trvale bytom Zemné 786 starosta obce Zemné vo veci porušenia povinností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len „ústavný zákon“) schvaľuje návrh 
komisie na vydanie rozhodnutia vo veci samej. 
 Rozhodnutie tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH 
POSLANCOV. 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV: 9 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 9 
ZA -3             Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
PROTI -6      Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová,  
                       Ildikó Országhová Monika Václaveková 
(3:36:22 na videozázname) 

 

 

 

 

 

 

 
13. Žiadosti 
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Združenia športových rybárov Zemné, ktorú prerokovala 
komisia ŽP. Nie je jednoznačné, kto je vlastníkom vodnej plochy a po dobu, kým sa vlastnícky vzťah 
nevyrieši a nebudú podložené všetky doklady, žiadosť navrhuje komisia odročiť. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu, a poslanci jednohlasne schválili nasledovné uznesenie: 
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uznesenie č.: 335/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo     
odročuje          žiadosť Združenia športových rybárov Zemné – Dúgoc o prenájom vodnej plochy do času 
doplnenia spisového materiálu 

Prítomných poslancov: 8 
za – 8                   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                            Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová  
 
(4:56:03 na videozázname) 

 
 
 
14. Interpelácie 
Interpelácie z predošlého zasadnutia OcZ a odpovede boli poslancom prečítané. Poslanci Ing.Ľudovít 
Nagy a Ing.Mikuláš Balogh prečítali svoje interpelácie podané starostovi obce. 
 
(05:04:38 na videozázname) 
 
 
 
 
15. Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných o nasledujúcich bodoch: 
             a.,     Predstavenie členov obecnej polície 
             b.,     Prevádzkovanie odvodňovacích kanálov v extraviláne a intraviláne obce 
             c.,      Kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia  -    zberný dvor 

        -   ČOV a kanalizácia 
d.,      Kontrola projektu Obnova centrálnej časti obce Zemné – Európsky dvor audítorov 
e.,      Projekt TOWN TWINNING 
f.,      Projekt Bethlen Gábor Alap 
g.,      Hodnotenie hospodárenia obce INEKO (príloha k zápisnici) 
h.,      Hodnotenie rozvoja obce Národné informačné stredisko SR (príloha k zápisnici) 
j.,       Voľba riaditeľa ZŠ Ányosa Jedlika v Zemnom – informácia (príloha k zápisnici) 
i.,       Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií (príloha k zápisnici) 

            k.,      Zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva (príloha k zápisnici) 
 
 

Poslancom v bode rôzne bol predložený návrh na zmenu termínu nasledujúceho zasadnutia (viď.v 
prílohe). Poslanci hlasovali o návrhu: 

uznesenie č.: 336/240217-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje           zmenu termínu konania obecného zastupiteľstva z termínu 19.mája 2017 na termín  
                           12.mája 2017 
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Prítomných poslancov: 9 
za – 9                  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
                           Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová,   
                           Monika Václaveková 

(6:16:10 na videozázname) 
 
 
 
 
16. Návrhy na uznesenia 
Všetky návrhy na uznesenie boli počas rokovania prečítané a bolo o nich hlasované.  
 
 
 
 
 
 
 
17. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil 25.02.2017 o 01.41 hod.  
               

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 
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Overovatelia zápisnice:      

 

     

…………………………………..                                       …………………………………... 
        Monika Václaveková                                                                   Patrik Farkas      
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová           


