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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 12.mája 2017 o 17.00,  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) a.)Inventarizácia obce Zemné k 31.12.2016 

b.) Správa hlavného kontrolóra 
6) a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2016 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra 
7) Čerpanie rozpočtu za I.Q/2017  
8) Predaj nehnuteľnosti 
9) Dobudovanie systému triedeného zberu 
10) Vymenovanie veliteľa DHZO 
11) Vymenovanie náčelníka obecnej polície 
12) Správa hlavnej kontrolórky – mimopracovná činnosť 
13) Carisma tv. s.r.o. – návrh zmluvy 
14) Vymenovanie obecného kronikára 
15) Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
16) Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – betónová drť 
17) Žiadosti  
18) Interpelácie 
19) Rôzne 
20) Návrhy na uznesenia  
21) Záver 
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ROKOVANIE 
 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnil právnik JUDr.Ivan Katona.  
Prítomných poslancov bolo 9, takže zasadnutie bolo uznášania schopné. 
Zasadnutie bolo odvysielané v priamom prenose v  OTV, zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam 
a videozáznam, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Všetky materiály k programu rokovania mali 
poslanci k dispozícii v elektronickej forme. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Ľudovít Nagy – zdôraznil, že starosta obce nemôže odhodiť svojvoľne štátny jazyk pri vedení 
zastupiteľstva a vypýtal si stanovisko od prítomného právnika o uplatnení tohto zákona.  
Ing.Mikuláš Balogh – pripomenul, že na minulom zasadnutí navrhol doplniť 2 body do programu 
zasadnutia.  Návrh zaradiť Referendum stiahol z programu ale  pripomenul že jeho druhý návrh je 
vynechaný. Ďalej pripomenul že z minulého zasadnutia nebol vyhotovený audiozáznam ani 
videozáznam, a poprosil starostu aby boli občania nejakým spôsobom oboznámení s obsahom 19. 
zasadnutia.  
Starosta obce – O uzneseniach z 19.zasadnutia boli občania oboznámení v OTV.  
JUDr.Ivan Katona  – odpovedal na otázku pána Ing.Ľudovíta Nagya, a podľa 184 /1999 Z.z. § 3 ods.1 
rokovanie orgánu verejnej správy v obci sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia 
všetci prítomní. Ďalej poslanec obecného zastupiteľstva v obci má právo používať na rokovaní tohto 
orgánu jazyk menšiny – v tomto prípade maďarský jazyk. Ostatní účastníci rokovania obecného 
zastupiteľstva môžu používať jazyk menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní poslanci a starosta 
obce.  
Starosta obce - pán poslanec Ing.Nagy ešte nikdy predtým nespomenul že on nerozumie jazyku 
národnostnej menšiny a nenavrhol aby bolo zasadnutie vedené v štátnom jazyku. 
Starosta obce – poprosil pána poslanca Ing.Mikuláša Balogha aby objasnil, kam sa má zaradiť jeho 
navrhnutý programový bod. 
Ing.Mikuláš Balogh – predložil pozmeňujúci návrh – 17.bod Možnosť zakúpenia auta pre obecnú 
políciu. Nato prebehlo hlasovanie na program a poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu 
Možnosť zakúpenia auta pre obecnú políciu. 
 
 
Program rokovania: 

1)  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2)  Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3)  Kontrola uznesení 
4)  Vystúpenie občanov 
5)         a.) Inventarizácia obce Zemné k 31.12.2016 
             b.) Správa hlavného kontrolóra 
6)         a.)   Záverečný účet obce Zemné za rok 2016 
             b.) Stanovisko hlavného kontrolóra 
7)  Čerpanie rozpočtu za I.Q/2017  
8)  Predaj nehnuteľnosti 
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9)  Dobudovanie systému triedeného zberu 
10) Vymenovanie veliteľa DHZO 
11) Vymenovanie náčelníka obecnej polície 
12) Správa hlavnej kontrolórky – mimopracovná činnosť 
13) Carisma tv. s.r.o. – návrh zmluvy 
14) Vymenovanie obecného kronikára 
15) Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
16) Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – betónová drť 
17) Možnosť zakúpenia auta pre obecnú políciu 
18) Žiadosti  
19) Interpelácie 
20) Rôzne 
21) Návrhy na uznesenia  
22) Záver 
 
 
 
 
Postúpilo sa k hlasovaniu na program 
 
 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  program 20. 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 Tímeu Borkovú a Bianku Herczegovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol JUDr.Petra Balogha a Ildikó Országhovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing.Ľudovíta 
Nagya, Romana Bombiczu a Tomáša Kocsisa. Nakoľko poslanci nemali iný návrh, pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 
 
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 
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3.  Kontrola uznesení  
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so stavom plnenia uznesení z 19. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet otázok. Nato prebehlo hlasovanie o kontrole 
plnenia uznesení. 
 
uznesenie č.  343/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie          kontrolu plnenia uznesení  
 
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 

 

 
4. Vystúpenie občanov 
Vo vystúpení občanov požiadala o slovo bývalá zamestnankyňa Obecného úradu Mgr.Henrieta 
Nagyová, ktorá predniesla svoj príhovor, a požiadala prítomných aby sa jej meno viackrát na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva nespomínalo a aby priniesli také rozhodnutia, ktoré pomôžu obci 
napredovať.  
 
 

 
5. a) Inventarizácia obce Zemné k 31.12.2016 
   b) Správa hlavného kontrolóra             (Príloha č.1 a 2) 
 
Starosta obce odovzdal slovo predsedkyni finančnej komisie, Helene Kocsisovej, ktorá poslancom 
predložila správu o inventarizácii. Následne hlavná kontrolórka predložila svoje stanovisko k danému 
bodu rokovania. 
Materiály a návrh uznesení poslanci mali k dispozícií. 
Do rozpravy sa prihlásil: Ing.Ľudovít Nagy 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu. 
 
uznesenie č. 344 / 120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie           správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu  
                                       majetku  a záväzkov a vlastného imania obce Zemné k 31.12.2016 
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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 
 
 
uznesenie č.     345 /110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  návrh na vyradenie majetku podľa priloženého  zoznamu - DHM vo výške   
                                  2 021,50 € a DrHM vo výške  4 778,25 € 

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 

 
 
 
 

uznesenie č.    346 /120517-Z 

obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                   správu hlavného kontrolóra z kontroly procesu inventarizácie   
                                               majetku záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2016 

 

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 
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6. a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2016 
   b) Stanovisko hlavného kontrolóra                        (Príloha č.3 a 4) 
Starosta obce predložila správu. Odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá predložila svoje 
stanovisko. 
Helena Kocsisová – finančná komisia sa zaoberala so záverečným účtom na rok 2016, a navrhuje ho 
schváliť.  
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili nasledovní 
poslanci:Ing.Mikuláš Balogh,Ing.Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová. 
Ing.Ľudovít Nagy mal otázky k tomuto bodu, hlavná kontrolórka odpovedala na otázky poslanca. 
Starosta obce poznamenal, že na finančnej komisii bola možnosť odpovedať a pýtať sa na záverečný 
účet. 

uznesenie č.   347/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                    Záverečný účet obce Zemné a celoročné hospodárenie bez výhrad   

 

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

 

 

uznesenie č.   348/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       Záverečný účet Obce Zemné za rok 2016 nasledovne: 
                                     - plnenie celkových príjmov vo výške                                 2 082 141,84 €               
                                    - čerpanie celkových výdavkov vo  výške                           1 826 714,18 € 

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

 

 

uznesenie č.   349/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                    Vysporiadanie výsledku hospodárenie prebytok rozpočtu v sume                                                          
                                   255 427,66 €   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm a. a b. zákona č.   
                                  583/2004 Z.z   o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 
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Prítomných poslancov: 8 
za – 8                    Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, 
 

 

uznesenie č.   350/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  Tvorbu fondu opráv a údržby vo výške   7 763,04 € 

 

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

 

 

uznesenie č.   351/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného  
                                    fondu vo výške  78 414,00 € 

 

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

 

 

uznesenie č.   352/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie         stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zemné  
                                     za rok 2016  

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

 

 

uznesenie č.   353/120517-Z 
 obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie         rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2016 

             

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

 

 

 

7. Čerpanie rozpočtu za I.Q/2017            (Príloha č. 5) 
Ing.János Bób predložil materiál. Odovzdal slovo predsedkyni finančnej komisie, Helene Kocsisovej, 
ktorá predložila stanovisko komisie. Komisia navrhuje brať na vedomie čerpanie rozpočtu za I.Q/2017. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing.Ľudovít Nagy a hlavná 
kontrolórka. 
Po konštatovaní sa postúpilo k hlasovaniu. 
 

 
uznesenie č.  354 /120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

A.  
Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za  I.Q 2017  zmenu rozpočtu  v zmysle 
Zákona č.  582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

A.1    
Schválený rozpočet na rok 2017 za Obec a jej Rozpočtové organizácie                  
 Celkový rozočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia Obecného 
zastupiteľstva č.  306/151516-Z bol schválený vo výške:                                                              
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 Príjmy spolu:                                                                                           1 235 488,00 €                           
Výdavky spolu:                                                                                           1 235 488,00 € 

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia §14 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p zvýšenie rozpočtu 
k 31.03.2017 vo výške  25 611,19 €      

A.1.1. Celkový  rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie po  úprave v EUR                            
 Príjmy spolu:                                                                                                 1 261 099,19 €          
 Výdavky spolu:                                                                                             1 261 099,19 € 
 
A.1.1.1 / V tom : bežný rozpočet k 31.03.2017                                        
Príjmy spolu :                                                         1 233 938,58 €                                         
V tom : Obec                                                          1 232 738,58                                                                                                      
RO - Základné školy                                                      1 200,00  

Výdavky spolu:                                                        1 116 175,19 €                                                   
 V tom: Obec                         647 992,22                                                                                                     
RO – Základné školy            468 182,97 

A.1.1.2 / Kapitálový rozpočet po úprave k 31.03.2017                                                                 
Príjmy spolu                            10 000,00                                                                                                    
Výdavky spolu                         80 000,00 

A1.1.3 / Finančné operácie po úprave                                                                                                 
 Príjmy spolu                              17 160,61                                                                                  
 Výdavky spolu                           64 924,00 
A.2  
Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31.03.2017                                                               
A. 2.1 / zmenu rozpočtu vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 01/2017 
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:                                                                            1 261 099,19                                           
 V tom   : Obec                                                                                 792 916,22                               
 RO – Základné školy                                                                       468 182,97                                    
 ZŠ/ZŠ program 09 Vzdelávanie       úprava za 1.Q 2017        +  18 427,97                                         
Obec program 01 – 10 /príloha/                                                +    7 183,22 

 

Prítomných poslancov: 9 
za – 8                      Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                                Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
proti  – 1                Ing.Ľudovít Nagy 
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8. Predaj nehnuteľnosti      (Príloha č.6) 

Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom. Helena Kocsisová a Ildikó Országhová, 
predsedkyne jednotlivých komisií predniesli stanoviská komisií k veci, a navrhli schváliť odpredaj 
nehnuteľnosti. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Mikuláš Balogh. 
Komisia mala pozmeňujúci návrh, a to aby splatnosť kúpnej ceny bola v 4 splátkach uhradené po 
2.500€, v termínoch do: 30.06.2017, 20.12.2017, 30.6.2018, 20.12.2018 
Pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 

uznesenie č.  355 /120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

A:  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/1 o výmere 882 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/2 o výmere 244 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/3 o výmere 11 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 769 o výmere 203 m2,  druh pozemku: záhrada,  
- stavba: rodinný dom so súp. č. 350  v registri CKN nachádzajúci sa na parcele č. 768/2, 

evidované na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom Nové Zámky 
pre katastrálne územie obce Zemné v prospech: Štefan Balogh, rod. Balogh bytom: Zemné č. 328  
za kúpnu cenu vo výške 10 000 eur. 
B:  schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/1 o výmere 882 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/2 o výmere 244 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 768/3 o výmere 11 m2,  druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria,  

- pozemok v registri CKN parcela č. 769 o výmere 203 m2,  druh pozemku: záhrada,  
- stavba: rodinný dom so súp. č. 350  v registri CKN nachádzajúci sa na parcele č. 768/2, 

evidované na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom Nové Zámky 
pre katastrálne územie obce Zemné v prospech: Štefan Balogh, rod. Balogh bytom: Zemné č. 328  
za kúpnu cenu vo výške 10 000 eur.- Splatnosť kúpnej ceny je v 4 splátkach po 2.500,-€, 
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v termínoch do: 30.6.2017, 20.12.2017, 30.6.2018,20.12.2018 
 
Odôvodnenie: Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené pozemky a rodinný dom 
sú pre obec prebytočné a obec ich nevie využiť na svoje účely, zároveň prevodom majetku obce obec 
získa ďalšie finančné prostriedky. 
 
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 

 

9. Dobudovanie systému triedeného zberu       (Príloha č.7) 
Starosta obce predložil správu k danému bodu a predsedkyňa finančnej komisie, Helena Kocsisová 
a predsedkyňa komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu Ildikó Országhová oznámili že 
komisie podporujú podanie projektu. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Ing.Ľudovít 
Nagy a Tomáš Kocsis. 
 
uznesenie č.   356/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
súhlasí                s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu („Dobudovanie systému  
                            triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu“ Kód výzvy:OLPZ-PO6-SC611- 
                           2017-1) sú v súlade s platným programom rozvoja obce  
 

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  

 
 
 
 
uznesenie č.   357/120517-Z 
 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Dobudovanie systému   
                                triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu “  v rámci Operačného    
                                programu  Ľudské zdroje,  Kód výzvy : OPLZ - PO6-SC611-2017-1 v sume      
                     588 925,-  eur čo predstavuje 5% celkových nákladov projektu v celkovej sume   
                               29 446,25 eur 
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Prítomných poslancov: 8 
za – 8                    Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová   

                               

 

 

uznesenie č.   358/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
súhlasí                        so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu   
                                   („Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu“    
                                    Kód výzvy: OLPZ-PO6-SC611-2017-1) predstavujúcich rozdiel medzi  
                                   celkovými výdavkami projektu a celkovými  oprávnenými výdavkami projektu 

 

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

 

 

 
 
 
10. Vymenovanie veliteľa DHZO     (Príloha č.8) 
Starosta obce predložil návrh. Predseda komisie verejného poriadku, Tomáš Kocsis informuje 
prítomných že komisia súhlasí s návrhom.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Mikuláš Balogh, ktorý 
pripomenul, aby doteraz funkčný veliteľ bol najprv odvolaný z funkcie až potom vymenovaný nový 
veliteľ.Pristúpilo sa k hlasovaniu na pozmeňujúci návrh: 

 
uznesenie č.   359/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odvoláva                       Imricha Petróa, bytom 941 22 Zemné 746, z funkcie veliteľa DHZ O         
                                      od 12.5.2017  

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   
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Potom sa pristúpilo k hlasovaniu vo veci vymenovanie nového veliteľa: 

 

uznesenie č.   360/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
menuje                           Viktora Kutrucza, bytom 941 22 Zemné 592 za veliteľa dobrovoľného 
                                       hasičského zboru obce od 13.5.2017 

 

 

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.Vymenovanie náčelníka obecnej polície        (Príloha č. 9) 
Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom, a navrhol vymenovať Patrika Trnku za náčelníka 
OcP. Tomáš Kocsis, predseda komisie verejného poriadku súhlasí v mene komisie s návrhom. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing.Mikuláš Balogh, ktorý navrhuje 
aby jeho doterajšie vymenovanie bolo najprv odvolané. JUDr.Katona vysvetluje, že netreba ho 
odvolať, lebo keď bude vymenovaný, automaticky sa ruší dočasné poverenie.  
Ďalej sa prihlásili do rozpravy: Ing.Ľudovít Nagy,Helena Kocsisová, Ildikó Országhová 
 
 
uznesenie č.   361/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
menuje                             Patrika Trnku, bytom Jazdecká 24, 940 01 Nové Zámky s účinnosťou od 
                                         01.06.2017 za náčelníka Obecnej polície v Zemnom  

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   
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12.Správa hlavnej kontrolórky – mimopracovná činnosť    (Príloha č.10) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bodu a odovzdal slovo hlavnej kontrolórke. Mária 
Kocsisová oboznámila prítomných s výsledkami kontroly. 
Ing.János Bób otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing.Mikuláš Balogh, 
Ing.Ľudovít Nagy 
 
 
 

uznesenie č.   362/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                   správu hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej finančnej  
                                               kontroly o dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní práce 

 

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

 

 

 

13. Carisma tv s.r.o. – návrh zmluvy  (Príloha č.11) 
Starosta obce oboznámil prítomných s bodom, odovzdal slovo predsedovi kultúrnej komisie Romanovi 
Bombiczovi, ktorý predložil stanovisko komisie k veci. Helena Kocsisová v mene finančnej komisie 
navrhla schváliť uzatvorenie zmluvy. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Mikuláš Balogh, ktorý mal 
nejasnosti ale napokon dostal odpovede na otázky. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu: 

  

uznesenie č.   363/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                           uzatvorenie  Zmluvy o vysielaní televíznych programových služieb 
                                           s poskytovateľom Carisma tv, s.r.o. so sídlom  Družstevná 1., Dvory  
                                           nad Žitavou, za cenu 70€ /mesačne  
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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   

 

 

 
 
 14.Vymenovanie obecného kronikára (Príloha č. 12) 
Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom,vysvetlil dôvod pridania tohto bodu do 
programu.Odovzdal slovo Romanovi Bombiczovi, ktorý v mene komisie navrhol schváliť nových 
kronikárov. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Ľudovít Nagy, Ildikó 
Országhová, Ing.Mikuláš Balogh  
 
uznesenie č.   364/120517-Z 
 obecné zastupiteľstvo 
menuje                           za obecného kronikára Emíliu Bodóovú bytom Zemné č. 484 a 
                                       Bc. Andreu Frissovú bytom Zemné č.535 

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   

 
 
 
15. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
(Príloha č. 13) 
Starosta poprosil JUDr.Petra Balogha, aby oboznámil prítomných s týmto bodom. JUDr.Peter Balogh 
predložil správu, a navrhol brať na vedomie správu Komisie. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Ľudovít Nagy. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 
uznesenie č.   365/120517-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 
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Prítomných poslancov: 9 
za – 8                    Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková   
 zdržal sa – 1         Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

 

 
16. Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – betónová drť        (Príloha č. 14) 
Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom. Otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko sa na 
komisiách sa nezaoberalo s touto tematikou. Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: JUDr.Peter 
Balogh, Ildikó Országhová, Roman Bombicz, Ing.Ľudovít Nagy, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
Pristúpilo sa k hlasovaniu:  
 
uznesenie č.   366/120517-Z 
 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                                 doplnenie do cenníka poplatkov a služieb  
                                                  predaj zmesového recyklátu      4,50 €/t  

 

 

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   
 

 
17. Možnosť zakúpenia auta pre obecnú políciu      (Príloha č.15) 
Starosta obce odovzdal slovo navrhovateľovi tohto programového bodu, Ing.Mikulášovi Baloghovi. 
Ing.Mikuláš Balogh – vysvetlil prečo by sa malo obecným policajtom zakúpiť služobné 
auto.Navrhuje Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásili:  
Ildikó Országhová – otázky k tomuto bodu by sme mali objasniť na ďalšiom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva   
Roman Bombicz – nebolo by treba kúpiť celkom nové auto 
Starosta – terajšie obecné služobné auto je v dobrom stave, prešlo na STK, kľudne by to mohli 
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používať naši policajti, nebolo by treba kúpiť auto.  
JUDr.Peter Balogh – mohli by sme kúpiť nové auto, na 4 splátky by to bolo výhodné. Je to otázka 
času či bude ešte dlho slúžiť terajšie obecné auto alebo nie. 
Helena Kocsisová – bolo by dobré kúpiť auto, ale predtým by som si však rada vypočula správu o ich 
činnosti  
Starosta obce poprosil navrhovateľa tohto bodu, pána poslanca Ing.Balogha, aby predložil návrh na 
uznesenie k tomuto bodu 
  
 
uznesenie č.   367/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
žiada                            prednostku obecného úradu pripraviť rozpočtové opatrenie na nákup   
                                    osobného motorového vozidla pre obecnú políciu na najbližšie zasadnutie  
                                   OcZ. 

 

Prítomných poslancov: 7 
za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz,  
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová 

                            

 

 

    
 
18. Žiadosti (Príloha č. 16) 
Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu aby prečítala na obecný úrad doručené žiadosti. 
Prednostka prečítala žiadosť riaditeľstiev oboch MŠ v rámci spolupráce s organizáciami VIA NOVA 
a Baba – Mama klub o finančný píspevok na Deň detí. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásili: Helena Kocsisová, Ildikó Országhová 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby pripravili návrh na uznesenie 
 

uznesenie č.   368/120517-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                          finančný príspevok vo výške  300 € na oslavu Dňa detí pre MŠ    
                                         v Zemnom a pre MŠ s VJM v Zemnom. 
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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 
 
 

 

 

 
19. Interpelácie 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili:Ing.Ľudovít Nagy 
a Ing.Mikuláš Balogh 
Ing.Ľudovít Nagy – poznamenal že na svoju interpeláciu z predošlého zasadnutia nedostal odpoveď. 
Starosta – uistil pána poslanca že v nasledujúcich dňoch mu bude zaslaná odpoveď 
 
 

 

 

 
 
20. Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
Ing.Mikuláš Balogh – Vyjadril názor  k inventarizácii, podľa neho by poslanci nemali byť členom 
inventárnej komisie. Vyjadril svoj názor súvisiaci s dodržiavaním rokovacieho poriadku. Dotazoval 
starostu, že čo je s 4000,-€ -ou pokutou, a poznamenal že dodnes nedostal odpoveď na otázku 
súvisiacu s 500,-€-vou pokutou, ktorú vyrúbil obci Daňový úrad Nové Zámky.  
Ildikó Országhová a starosta – nesúhlasili s názorom  Ing.Balogha ohľadne inventarizácie, podľa nich 
Helena Kocsisová je odborníčka na inventarizáciu a je obci veľmi nápomocná. 
Ildikó Országhová - poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili v usporiadaní programu Stavanie Mája  
JUDr.Peter Balogh – dotazoval starostu, že v akom stave je žiadosť rybárskeho spolku o prenájom 
rybníka Dúgoc 
Starosta – odpovedal na otázku poslanca JUDr.Balogha, prebieha riešenie jeho žiadosti 
Ing.Ľudovít Nagy – informoval poslancov, ak súhlasia audiozáznam z predošlého zasadnutia je 
možné zverejniť na sociálnej sieti.  
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21. Návrhy na unesenia 
Všetky návrhy na uznesenie boli počas rokovania prečítané a bolo o nich hlasované. 

 

 
 
22.Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť, divákom za trpezlivosť a rokovanie ukončil.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 
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Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           JUDr. Peter Balogh                                                                 Ildikó Országhová      
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


