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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 11.septembra 2017 o 19.00,  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. Vymenovanie sobášiaceho 
6. Interpelácie 
7. Rôzne 
8. Návrhy na uznesenia  
9. Záver 

 

 

 
 

 
ROKOVANIE 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí.  
Prítomných poslancov bolo 8, -  JUDr.Peter Balogh avizoval svoju neúčasť na zasadnutí, -  zasadnutie 
bolo uznášania schopné. 
Zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam a videozáznam. Videozáznam tvorí 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 mal pozmeňujúci návrh k programu a to aby kontrola rozpočtu na II.polrok bola 
zaradená do programu rokovania.Pristúpilo sa k hlasovaniu. 
Za návrh Ing.Ľudovíta Nagya hlasovali poslanci nasledovne: 
 
1 za -                           Ing.Ľudovít Nagy 
6 sa zdržali -               Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                                    Helena Kocsisová, Monika Václaveková 
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Nakoľko návrh Ing.Ľudovíta Nagya nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou, pristúpilo sa k hlasovaniu o 
pôvodnom programe: 
 
6 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Monika Václaveková 
1 proti -               Ing.Ľudovít Nagy 
 
 
 
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Ildikó 
Országhovú a Romana Bombicza. Za členov návrhovej komisie navrhol Patrika Farkasa, Helenu 
Kocsisovú a Moniku Václavekovú.  
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
 
6 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal -         Ing.Ľudovít Nagy 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so stavom plnenia uznesení z 21. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet otázok. Nato prebehlo hlasovanie o kontrole 
plnenia uznesení. 
uznesenie č. 393 /110917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie       kontrolu plnenia uznesení  

 
Prítomných   poslancov : 7 

za – 7                    Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
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4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa neotvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto bode . 
 

 

5.  Vymenovanie sobášiaceho   (Príloha č.1) 
Starosta obce predložil správu a navrhol Romana Bombicza za sobášiaceho v prípade jeho 
neprítomnosti. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Ľudovít Nagy  ktorý pripomenul, 
že ku kompetencií starostu patrí aj vymenovanie sobášiaceho a nebolo by treba o tomto hlasovať.  
Starosta – starosta vymenuje sobášiaceho a zastupiteľstvo to schvaľuje 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu. 
 
uznesenie č.  394  /110917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                 poverenie poslanca: Romana Bombicza  na výkon funkcie sobášiaceho     
                                 v prípade neprítomnosti starostu podľa §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 o rodine/ do    
                                 konca funkčného obdobia 2014-2018 
 

Prítomných   poslancov: 7                                                        

za –   6           Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                       Helena Kocsisová, Monika Václaveková 
proti -  1         Ing.Ľudovít Nagy 
 

 
 
6. Interpelácie  
Na obecný úrad neboli doručené interpelácie. 

 

7. Rôzne  (Príloha č.2) 
Starosta obce oboznámil prítomných s prvou správou – petícia občanov Palárikova proti ošipárne 
v katastri obce Palárikovo - a otvoril rozpravu. 
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ildikó Országhová, Ing.Ľudovít Nagy, Ing.Mikuláš 
Balogh. 
Ildikó Országhová – oboznámila prítomných s výsledkami petície vo veci ošipárne v katastri obce 
Palárikovo. 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj praktický názor 
Starosta – poďakoval  občanom, že so svojimi podpismi prispeli podporiť obyvateľov obce 
Palárikovo  
Ing.Mikuláš Balogh – vyjadril svoj názor, že za pokus to stálo, my sme urobili všetko čo sme mohli, 
výsledky  už nezávisia od nás. 
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Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok k veci a pristúpil k hlasovaniu 
 
uznesenie č. 395 /110917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        podporný list obci Palárikovo, v ktorom odmietnuť zámer výstavby    
                                        ošipárne v katastri obce Palárikovo z dôvodu negatívnych dopadov  
                                        na životné prostredie zasahajúcich aj do života obce Zemné. 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                    Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, 
                              Monika Václaveková 
 

 

 

 
Starosta oboznámil prítomných s ďalšou správou tohto bodu – podanie projektu rekonštrukcia 
telocvične  a otvoril rozpravu k téme: 
Ildikó Országhová – komisia podporuje podanie projektu na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ. 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok k veci a pristúpil k hlasovaniu 

uznesenie č. 396 /110917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                            zámer podania projektu na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ 
 

Prítomných   poslancov:  8 

za –  8                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, 
                              Monika Václaveková 
 

 

Starosta predložil tretiu správu tohto bodu – rozšírenie kanalizácie v obci Zemné – zhromaždenie 
obyvateľov a odovzdá slovo Ildikó Országhovej, ktorá vyjadruje pozitívne stanovisko komisie k veci. 
Starosta otvoril rozpravu k bodu. 
Ing.Ľudovít Nagy – mal nejasnosti vo veci rozšírenia kanalizácie 
Starosta – vysvetlil poslancovi Ing.Ľudovítovi Nagyovi, prečo sa rozhodli odročiť zhromaždenie 
občanov. 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok k veci a pristúpil k hlasovaniu 
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uznesenie č. 397 /110917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                             odročenie zhromaždenia občanov na prerokovanie otázok   
                                             súvisiacich s rozšírením kanalizačnej siete z mesiaca   
                                             september/2017 na termín, keď bude schválená žiadosť  
                                             o dotáciu a bude aktuálne prerokovať prípadné otázky  

 

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

 

Starosta otvoril rozpravu k bodu č. 7. Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing. Mikuláš 
Balogh, Monika Václaveková. 
Ing. Mikuláš Balogh – vyjadril svoj názor na dnešné zasadnutie OcZ 
Monika Václaveková – sobášiaci môže byť len poslanec? 
Starosta – reaguje na otázku Moniky Václavekovej. Sobášiaci môže byť len poslanec. 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a ukončil rozpravu. 

 

 

 

 
8. Návrhy na unesenia   
Všetky návrhy na uznesenia boli počas rokovania prečítané a bolo o nich hlasované. 

 

 

 
9.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:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           Ildikó Országhová                                               Roman Bombicz 
 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


