
U Z N E S E N I A 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 24. februára 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
 
uznesenie č. 42/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje  Štatút obce Zemné 
 
 
uznesenie č. 43/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  Rokovací  poriadok  komisií Obecného  zastupiteľstva obce Zemné     
 
 
uznesenie č. 44/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 nasledovne:  

24. februára, 28. apríla, 30. júna, 22. septembra, 24. novembra 
 
 
uznesenie č. 45/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
a) zrušuje  uznesenie č. 61/1991-Z o zriadení obecnej polície schválené obecným 

zastupiteľstvom v Zemnom 30.08.1991.  
b) zrušuje  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 37/280708 -Z, ktorým bola 

pozastavená činnosť obecnej polície 
c) zrušuje  sa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1996, ktorým sa určoval štatút 

Obecnej polície Zemné. 
 

 
uznesenie č. 46/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   VZN obce Zemné č. 1/2015 o Obecnej polícii v Zemnom   

 
 
uznesenie č. 47/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   Organizačný poriadok obecnej polície 
 
 
uznesenie č. 48/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    
a ) zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu  
b ) v nasledovnom zložení:  predseda komisie – JUDr. Peter Balogh 

 členovia - Monika Václaveková, Helena Kocsisová 

 



uznesenie č. 49/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 
 
 
 
uznesenie č. 50/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
 
 
 
uznesenie č. 51/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zamieta žiadosť nadácií  SEN O ZDRAVÍ n. o. STROPKOV  o finančnú podporu 

na liečbu chorých pacientov na rakovinu. 
 

 
 
uznesenie č. 52/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   písomnú  žiadosť Dávida Kanyicsku Zemné č. 96 o poskytnutie 

jednorazovej finančnej podpory vo výške 200,00 eur na zorganizovanie 
prvého EPIC RACE medzi Obcami Komoča a Zemné dňa 9.5.2015 

 
 
 
uznesenie č. 53/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   žiadosť poslanca Ing. Ľudovíta Nagya o preplatenie výdavkov – 

zakúpenie internetového prístupu k portálu isamosprava vo výške 
149,00 € 

 
 
 
uznesenie č. 54/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
poveruje predsedu finančnej a sociálnej komisie o vypracovanie VZN 

o jednorazovej finančnej pomoci. Termín : do 28.apríla 2015    
  

 
 
uznesenie č. 55/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje  žiadosť Zuzany Dömötörovej bytom Zemné č.80 a 
doporučuje  doplniť žiadosť o potvrdenie o príjme 
 
 
 
 



uznesenie č. 56/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    Zmluvu č. A/2015/16  o nájme uzatvorenú podľa § 663 a násl. 

Občianskeho Zákonníka medzi Nájomcom : Ministerstva vnútra SR a                    
Prenajímateľom:  Obec Zemné –prenajímať strelnicu na vykonanie 
streleckej prípravy policajtov OR PZ v nových Zámkoch 

 
 
 
uznesenie č. 57/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    Zmluvu o poskytovaní požiarno-technického servisu, služby 

autorizovaného bezpečnostného technika a administrátora civilnej 
ochrany s dodávateľom: AVIMAR s.r.o. so sídlom Svodín č. 869/34 

 
 
 
uznesenie č. 58/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    
a)                         odvolanie z funkcie kronikárov obce   
b)  vymenovanie do funkcie nových kronikárov obce  
 
 
 
uznesenie č. 59/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
navrhuje  dokončenie chodníka od budovy pošty 
   Poverený úlohou: starosta obce 
 
    
 
uznesenie č. 60/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
navrhuje spevnenie časti komunikácie na Tureckej ulici od č. domu 207 v dĺžke 

asi 50m smerom k ulici Bečva 
 
 
 
uznesenie č. 61/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    správu predsedov pracovných komisií 
 
 
 
uznesenie č. 62/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    žiadosť o pridelenie 1-izbového prípadne 2-izbového bytu pre Sylviu  
   Fazekaš, s trvalým bytom školská 2743/2 Kolárovo 
 



uznesenie č. 63/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy pre Denisu Hovorkovú, 

nar., s trvalým bytom Zemné č. 861 obecného nájomného bytu 21b.j. 
blok A – byt č. 3, o predĺženie nájomnej zmluvy  do 31.03.2015. 

 
 
 
uznesenie č. 64/240215-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť Tamari Bombiczovej, nar. s trvalým bytom Zemné č. 428 

a Mária Erdei, nar., s trvalým bytom Zemné č.116  o pridelenie 3-
izbového nájomného bytu č. 3 v bytovom dome  21 b.j. blok A, so 
súpisným číslom 861 dňom 01.04.2015  ak uchádzači bytu spĺňajú 
podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu obecných 
bytov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                           .............................................................. 
                         Tomáš Kocsis                                                                Ing. János Bób 
                  predseda návrhovej komisie                                                  starosta obce 
 


