
OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 24.februára 2015 so začiatkom o 
18,30 hodine na Obecnom úrade 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. Štatút obce  
5. Rokovací poriadok pracovných komisií 
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 
7. Zriadenie obecnej polície 

a) VZN obecnej polície 
b) Organizačný poriadok obecnej polície 

8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
9. Správa hlavnej kontrolórky 

a) O kontrolnej činnosti za rok 2014 
b) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015  

10. Žiadosti 
11. Správa predsedov pracovných komisií 
12. Nájomné byty 
13. Prezentácie novej WEB stránky obce 
14. Rôzne 
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver 

 

                        



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 každý z poslancov bol 
prítomní.    

Skôr ako pán starosta poslancov oboznámil s programom, informoval ich, že 3. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva navrhuje  odvysielať iba v priamom prenose OTV, nakoľko repríza by už mala byť 
s titulkami a chce sa vyhnúť opätovnému neoprávnenému udaniu na Radu pre vysielanie a 
retransmisiu. 

Ing. Nagy -   tento bod nie je v programe rokovania, tak sa s tým nemusíme ani zaoberať. Máme tu 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

Starosta  - čo sa týka informovanosti občanov, to chcem spomenúť v bode rôzne, len teraz chcem 
predbehnúť problému, pretože už nie raz sme mali kvôli vysielaniu oznámenie 

Poslanci návrh starostu schválili nasledovne: 7 - za, 1- proti, 1 – sa zdržal. 

Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol doplniť bod 11) Zmluvy, a tým 
pádom sa ostatné body posúvajú o jedno miesto nižšie.  

Poslanci nemali pripomienky a upravený program rokovania jednohlasne schválili. 

 

 2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

Pán starosta za zapisovateľa zápisnice určil Beatricu Dömeovú , za overovateľov zápisnice navrhol 
Ildikó Országhovú a Ing. Mikuláša Balogha.  Za predsedu návrhovej komisie  navrhol Tomáša Kocsisa 
a za členov Romana Bombicza a Ing. Ľudovíta Nagya. 

Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.  

3.  Kontrola uznesení 

Starosta prítomných oboznámil s uzneseniami, ktoré boli schválené na 2. zasadnutí a od tej doby boli 
aj splnené.  

Ing. Nagy vyjadril svoju nespokojnosť, pretože nemá k dispozícii uznesenia a nevie vykonať ich 
kontrolu. 

Hlavná kontrolórka – vždy sme zvykli robiť kontrolu uznesení tak, že pán starosta prečítal uznesenia, 
ktoré boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí a vyhodnotil ich, či boli splnené úplne, alebo 
informoval poslancov či sú čiastočne splnené. 



Ing. Nagy – hlavná kontrolórka by mohla tiež skontrolovať tieto uznesenia 

Poslanci brali kontrolu uznesení na vedomie a hlasovali nasledovne : 7-za, Ing. Nagy a Ing. Balogh – 
boli proti. 

  

4.  Štatút obce   

Starosta - Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom. Upravuje 
postavenie a pôsobnosť obce, používanie symbolov obce, financovanie a rozpočet obce, majetkové 
postavenie a hospodárenie obce so svojím majetkom, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy 
obce, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi obce, povinnosti a oprávnenia poslancov 
obecného zastupiteľstva, vzťah samosprávy obce k orgánom štátu, k rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám, ktorých obec je zriaďovateľom, k obchodným spoločnostiam a iným právnickým 
osobám, ktorých obec je zakladateľom, udeľovanie verejných ocenení a pomoc v mimoriadnych 
situáciách. Platný Štatút obce bol schválený na riadnom zasadnutí OZ dňa 27.09.2002. 

Podľa §11 ods. 4, písm. k) schvaľuje obecné zastupiteľstvo štatút obce, z tohto dôvodu predkladáme 
návrh znenia na schválenie. Návrh štatútu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
dňa 06.01.2015 na pripomienkovanie. 

Hneď na úvod by som mal dve zmeny: čl. 10 bod 3 doplniť ,, z radov občanov a odborníkov“ a čl. 12 
bod 3 namiesto vedie starosta – riadi starosta  

Ing. Balogh sa prihlásil, že má k Štatútu obce až 55 pripomienok, ktoré začali poslanci prerokovať, ale 
po druhom návrhu si vypýtala slovo poslankyňa Václaveková a spýtala sa, či sa tieto pripomienky 
musia teraz prerokovať, či sa nedajú na inom sedení a až potom prísť na zastupiteľstvo už s hotovím 
návrhom. 

Ing. Balogh – tento návrh podáva starosta, ja to len pripomienkujem 

Václaveková – ale môžeme byť aj trocha ľudským. 

 Prečo pán poslanec neprišiel pred zasadnutím za pani Dömeovou, ktorá to vypracovala a pomôcť jej. 
A nie teraz to takto diktovať. 

Kocsisová – ja som si dala námahu a porovnávala som to so zákonom a podľa mňa to je veľmi dobre 
vypracované 

Ing. Nagy – materiál sme dostali iba v piatok ( pozn. zapisovateľky - 3 dni pred zasadnutím) 

JUDr. Balogh – navrhujem aby sme toto odročili a sadli si k tomu spoločne 

Starosta – Štatút je vyvesený na úradnej tabuli už od 6.2.2015 takže sa na to pán poslanec mohol 
pozrieť 

 Ing. Nagy – na úradnej tabuli vonku to nie je 



Starosta – lebo sa to tam nezmestí, ale môžeme dať oznam na vonkajšiu tabulu, že materiály sa 
nachádzajú v budove.  

Kocsis – navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu poslanca JUDr. Balogha a odročili prerokovanie 
Štatútu obce. 

Poslanci návrh jednohlasne schválili.    

 

5. Rokovací poriadok pracovných komisií 
 

Ing. Balogh – tak asi aj tento materiál sa musí odročiť, pretože aj tu mám návrhy na opravu 

Starosta – vypracované materiály je veľmi ľahké opravovať a ak s týmto budete ťažiť našich 
zamestnancov, tak potom neviem ako zostane čas na iné povinnosti. 

Zástupca starostu – ja osobne nemám proti rokovaciemu poriadku žiadne výhrady. Náplne komisií 
boli na komisiách schválené a zapracované do rokovacieho poriadku. 

Poslanci sa nakoniec dohodli, že prerokujú návrhy poslancov Ing. Balogha a Ing. Nagya.  

Po prvých dvoch návrhoch, ktoré im poslanci neodsúhlasili sa Ing. Nagy vyhrážal starostovi 
a poslancom, že požiada nad Rokovacím poriadkom dohľad prokurátora. 

Václaveková -  prečo musíme toto robiť a takto sa správať. S týmto pán poslanec Nagy pomôžeme 
obci?   

Na túto otázku poslankyne Václavekovej Ing. Nagy prečítal sľub poslancov 

Václaveková – takže toto je vaša odpoveď na moju otázku? Ja som toto od vás nečakala, pretože nie 
všetko sa dá merať paragrafmi. 

Po tejto verbálnej vojne sa opäť poslanci venovali návrhom. Keď sa dostali k náplni pracovných 
komisií, ktoré už boli na komisiách schválené, ale aj napriek tomu mal pán poslanec pripomienky, 
vtedy sa poslankyňa Kocsisová  prihlásila a požiadala o slovo. 

Kocsisová – náplne boli prerokované na komisiách, na ktorých bol prítomný aj poslanec Nagy a som 
veľmi nešťastná, že sme to už raz prediskutovala a pán poslanec s tým má ešte stále problém, vlastne 
s tým má problém, kde má dajakú právomoc pán starosta. Toto je úplne neetické, čo robíte. 

Ďalej sa poslanci venovali k návrhom a nakoniec jednohlasne schválili Rokovací  poriadok  komisií 
Obecného  zastupiteľstva obce Zemné  (pracovná aj schválená verzia sú priložené k zápisnici ako 
materiál č.2) 

  

 



6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 
 

Ing. Balogh – treba naplánovať aj slávnostné odovzdávanie Ceny obce a starostu a navrhujem to na 
mesiac december, aby to nemohol starosta využiť na predvolebnú kampaň. 

Starosta – teraz budeme schvaľovať zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré navrhujem schváliť 
nasledovne: 24. februára, 28. apríla, 30. júna, 22. septembra, 24. Novembra. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne schválili návrh starostu. 

  

7. Zriadenie obecnej polície 
c) VZN obecnej polície 
d) Organizačný poriadok obecnej polície 

 

Starosta – Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného 
poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu 
zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. V minulosti sme mali zriadenú obecnú 
políciu, ktorej činnosť sme museli pozastaviť, nakoľko príslušníci podľa nového zákona nespĺňali 
podmienky. Od marca plánujeme obnoviť činnosť a to s novým náčelníkom pánom Erikom Cigáňom, 
ktorý vypracoval VZN o obecnej polícii aj Organizačný poriadok. Druhým členom polície by bol pán 
Miroslav Hegedűs. Obaja spĺňajú všetky predpoklady a podmienky. 

Kocsis – komisia predložený materiál prerokovala a navrhla zmeny a ktoré vyslala  poslancom. 
Materiály sú priložené k zápisnici ako materiál č.3 a č. 4. Komisia navrhuje nasledovné uznesenia:  

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. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Zemné č. 1/2015 o Obecnej polícii v Zemnom.   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačný poriadok obecnej polície. 

Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

 



8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
Starosta - podľa zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov členom komisie na ochranu verejného záujmu môže byť iba poslanec obecného 
zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo 
nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického 
hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov a navrhujem 
schváliť: 

a ) zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu  
b ) v nasledovnom zložení:  predseda komisie – JUDr. Peter Balogh 

 členovia - Monika Václaveková, Helena Kocsisová 
 

Ing. Balogh – tie je to etické pán starosta, aby si podával ty návrh na zloženie komisie, ktorá bude 
kontrolovať tvoje majetkové priznanie. A čo ešte zazlievam, že si neoslovil mňa, ako predsedu strany 
MOST-HID. 

Starosta – áno, možno že by to bolo lepšie, keby podávala návrh zástupkyňa starostu 

JUDr. Balogh – má pravdu pán predseda, mohli ste sa spýtať najprv jeho 

Ing. Nagy – majetkové priznanie musí podať do 30 dní od zloženia sľubu 

Starosta – áno, ak je zvolený nový starosta. V našom prípade to netreba, pretože zostáva bývalý 
starosta a podľa zákona č. 357/2004 čl. 7 bod 3 to nemusí 

Poslanci nemali ďalšie otázky a jednohlasne schválili návrh starostu. 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky 
a) O kontrolnej činnosti za rok 2014 
b) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015  

Správy hlavnej kontrolórky sú priložené k zápisnici ako materiál č. 6 a 7. 

Po správe o kontrolnej činnosti za rok 2014 Ing. Balogh poznamenal, že na budúcom zasadnutí 
navrhuje prerokovať výšku úväzku hlavnej kontrolórky. 

Poslanci brali na vedomie: správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 nasledovne:  

8- za, Ing. Nagy sa zdržal hlasovania. 

Následne hlavná kontrolórka oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti na rok 2015.  

Poslanec Ing. Balogh predložil 3 návrhy na činnosť hlavnej kontrolórky (návrhy sú prílohou zápisnice) 

 

 



Poslanci o jednotlivých návrhoch hlasovali nasledovne: 

1. Návrh – 4-za, 1-proti, 4- sa zdržali hlasovania 
2. Návrh – 3-za, 2-proti, 4- sa zdržali hlasovania 
3. Návrh – 7-za, 2- sa zdržali hlasovania. 

   

10. Žiadosti 
 

Žiadosti boli poslancom prečítané a sú priložené k zápisnici 

Kocsisová –  žiadosť nadácie  SEN O ZDRAVÍ n. o. STROPKOV  finančná komisia prerokovala 
a berie ju na vedomie, ale doporučuje zastupiteľstvu ju zamietnuť, nakoľko podporujeme iba 
organizácie v obci a pacientov chorých na rakovinu podporujeme každoročnou zbierkou na Deň 
narcisov. 

Poslanci jednohlasne zamietli žiadosť nadácií  SEN O ZDRAVÍ n. o. STROPKOV  o finančnú 
podporu na liečbu chorých pacientov na rakovinu. 

Ďalšia žiadosť od Dávida Kanyicsku bola tiež prerokovaná a komisia navrhuje jej schválenie. 

Poslanci jednohlasne schválili 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 

Kocsisová – so žiadosťou pána poslanca Nagya sa komisia nezaoberala, pretože bola doručená po 
zasadnutí komisie. Vo svojej žiadosti žiada preplatiť výdavky spojené so zakúpením internetového 
prístupu k portálu isamosprava vo výške 149,00 € 

Ing. Balogh  -  mali by sme určiť určitú výšku, ktorá bude poslancom preplatená, pretože to zo zákona 
poslancom patrí 

Kocsisová – kolegyňa Ing. Bóbová sa listom (príloha k zápisnici) obrátila na audítorku a spýtala sa, či 
táto suma je oprávnená. Podľa audítorky sú oprávnenými výdavkami iba cestovné náklady poslanca. 
Ale v tomto prípade sa nejedná o tých 149 eur, ale o ten princíp a prístup poslanca Nagya, pretože sa 
nespýtal, či to môže objednať, on iba priniesol faktúru a žiadosť na preplatenie. 

Starosta – ak niekto má takéto požiadavky, tak by sa mal spýtať aj na to, či ostatní nepotrebujú prístup 
na takúto stránku, pretože toto je kolektív, ktorí robí pre blaho obce. Ja som naznačil pánovi 
poslancovi, že na WEB-e existuje niekoľko takých stránok, kde sú uvedené  všetky zákony a to 
bezplatne. A ani tá žiadosť nebola celkom v poriadku, pretože najprv prvá faktúra bola vystavená na 
firmu pána poslanca. 

Ing. Nagy – starosta klame, má to dokázať 

Starosta – ten kto klame ste vy pán poslanec, neviem ako sa môžete pozrieť do zrkadla 



Zástupca starostu – ja som sa spýtala poslanca Nagy, prečo to s nami neprediskutoval a jeho odpoveď 
bola, ,, že načo“ . Sme tu viacerí, ktorí pracujeme ako poslanci už viac rokov a nikdy nás nenapadlo, 
aby si pýtali od obce dajaké výdavky a nie to ešte aby sme pracovali jednotlivo. 

JUDr. Balogh – ak sa niekto rozhodol, že bude poslancom, tak nech potom znáša následky 

Václaveková – ak má pán Nagy výdavky, tak mu to preplaťme, ale ako hovorí zástupkyňa starostu, my 
sme si takéto veci nikdy nedovolili.  

Ing. Nagy – a potom načo sme si odsúhlasili na minulom zasadnutí odmeny? 

Václaveková – ja to každý rok dám organizácii alebo do škôlky 

JUDr. Balogh – ani ja si to nenechám, dám to rybárom 

Poslanci nemali po tejto diskusii už žiadne pripomienky a jednohlasne schválili žiadosť poslanca Ing.  

Ľudovíta Nagya o preplatenie výdavkov – zakúpenie internetového prístupu k portálu isamosprava o  

výške 149,00 € 

Žiadosť od pani Zuzany Dömötörovej  tiež nebola na finančnej komisii prerokovaná, pretože bola 
doručená neskôr ako komisia zasadala. Žiada 500 € jednorazovej finančnej výpomoci v piatich 
splátkach  a pomoc pri zbierke tak ako to bolo pri malom Samuelovi. 

JUDr.Balogh – ja by som aj súhlasil, aby sme jej pomohli, ale kde je garancia, že na nasledujúce 
zasadnutie tu nebudeme mať podobné žiadosti? 

 Kocsisová – nie som tiež proti, ale potom čo bude s nimi o 5 mesiacov, keď vyčerpá splátky od obce? 
A veľmi ma bolí aj tá posledná veta, že zbierka ako pre malého Samuela, pretože ten chlapček nemôže 
za to, že sa tak narodil. Pani Dömötörová nebola vždy chorá. 

Kocsis – ja navrhujem aby sme túto žiadosť odročili, pretože aj tak musia doložiť potvrdenie o príjme. 

Hegedűs – dane a poplatky nemajú zaplatené, chlapci lietajú na motorkách a terorizujú susedov. 
Schváľte im žiadosť, ale garantujem vám, že tu na budúce zastupiteľstvo budete mať 200 takýchto 
žiadostí. 

Kocsisová – potrebovali by sme VZN o sociálnej pomoci, ktorá by nám bola smerodajná v takýchto 
prípadoch. Ja navrhujem, že to aj vypracujem. 

Starosta – je to veľmi dobrý nápad a veľmi ma teší, že pomôžete aj v takomto smere. 

Poslanci jednohlasne poverili predsedu finančnej a sociálnej komisie o vypracovanie VZN 
o jednorazovej finančnej pomoci. Termín : do 28.apríla 2015    

Ing. Balogh – navrhuje schváliť žiadosť Zuzany Dömötörovej. 

Poslanci hlasovali nasledovne : 3-za, 6- proti. 



Nakoľko návrh Ing. Balogha neprešiel, hlasovali o návrhu poslanca Kocsisa a schválili nasledovné 
uznesenie: Obecné zastupiteľstvo odročuje  žiadosť Zuzany Dömötörovej a doporučuje doplniť 
žiadosť o potvrdenie o príjme. 

 

11. Zmluvy 
Starosta – riaditeľstvo OR PZ sa na nás obrátilo so žiadosťou na prenájom strelnice. Návrh zmluvy bol 
prerokovaný na komisii, ktorá navrhla, aby sa do zmluvy zapracoval aj čas, keď príslušníci PZ môžu 
strelnicu používať. Dnes mi bola doručená zmluva už s touto opravou (príloha k zápisnici). 

Hegedús – ja by som tieto časy veľmi neupravoval, pretože príslušníci policajného zboru majú aj 
nočné streľby a aj poľovníci strieľajú na strelnici aj cez víkend a niekedy aj od rána do večera. 

Ing. Balogh – pán Hegedűs má pravdu, ale pri policajtoch je aj dozor a preto je dobré, ak je tam udaný 
aj čas 

Ing. Nagy – ale tieto streľby rušia obyvateľov obce 

Poslanci nemali ďalšie otázky a jednohlasne schválili 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 

Starosta – čím ďalej, tým sú prísnejšie požiadavky na požiarno-technické zabezpečenie. Navštívil ma 
zástupca spoločnosti Avimar, ktorá ponúka služby na úseku CO, protipožiarneho zabezpečenia, 
bezpečnosti práce a dohľad nad zdravím pracovníkov. Mesačne by sme im platili 99,63 € za služby.  

Zmluva bola doručená poslancom na preštudovanie a je prílohou zápisnice. 

Ing. Balogh – oni by vypracovávali aj materiály a aj by ich aktualizovali? 

Starosta – áno 

Poslanci nemali ďalšie otázky a jednohlasne schválili 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 

 

12. Správa predsedov pracovných komisií  
Zápisnice zo zasadnutí komisií sú priložené k zápisnici 

Ako prvá predložila svoju správu predsedkyňa Kocsisová – finančná a sociálna komisia. 

Pán starosta reagoval na niektoré témy, ktoré predložila predsedkyňa komisie.  

Starosta – občania žiadali, aby lekáreň bola otvorená aj v piatok, a ja som sa s touto žiadosťou obrátil 
na majiteľa pána Vassa, ktorý sľúbil, že od 15. marca by to mohli byť aktuálne. 



Čo sa týka židovského cintorína, plánujem aj tam upratovanie a dáme to do poriadku s aktivačnými 
pracovníkmi. 

Bombicz – ja by som túto úlohu zobral, pretože so skautmi by som to vedeli dať do poriadku 

Václaveková – bolo by dobré tam aj oplotenie 

Starosta – aj ja som už na to myslel a tak ako pri veľkom cintoríne, tak isto by vedel náš pracovník pán 
Petro spraviť pekné oplotenie. 

Nasledujúcu správu predložil predseda komisie kultúry, mládeže, športu, náboženstva a médií – 
Roman Bombicz, ktorý informoval prítomných o 3 témach, s ktorými sa zaoberala komisia. 

Ing. Balogh -  k dátumom podujatia by som mal návrh, aby Cena obce sa odovzdávala v decembri – 
ale toto bude upravené v Štatúte. Chcem sa spýtať, či ste sa zaoberali s Kronikou obce a či ste sa chceli 
poďakovať kronikárovi za dlhoročnú prácu. 

Starosta – ja som mal v úmysle poďakovať sa za prácu páni Priskinovej a komisia sa zaoberala 
s kronikou, ale ak si prečítate Štatút obce, tam nájdete, že odvolávanie a vymenovávanie kronikára je 
v kompetencii starostu. 

Ing. Balogh – dúfam, že toto nový Štatút obce už neobsahuje. 

Starosta – ale teraz je ešte platný starý Štatút obce.  

O slovo sa prihlásila pani Priškinová, ktorá prítomným vyjadrila svoju nespokojnosť. Najprv to začala 
s vysielaním obecnej televízie a potom pokračovala s písaním kroniky. Nesúhlasí s tým, že ako a prečo 
bola odvolaná. Požiadala starostu, aby jej vrátil kroniku a ručne písané poznámky, pretože chce 
zapísať zápisy do roku 2015. 

Pán Jozef Morvai sa spýtal zastupiteľstva, či sa nehanbia.  

Judr. Balogh – prečo by som sa ja mal hanbiť? 

Morvai Jozef – lebo nikto nič nepovie. 

Ing. Balogh – ja by som sa chcel spýtať, či vysielanie obecnej TV má dramaturgiu? Pretože viac by sa 
mala zaujímať o problémy občanov, a nie sa zaoberať s jednou politickou stranou.  

Bombicz Roman –fungujeme na základe licencii, ktorú nám poskytuje spoločnosť Carisma Dvory nad 
Žitavou a máme danú osnovu, podľa ktorého sa vysielanie pripravuje.  

Ing. Nagy – program Evy Kantárovej sa ako dostal do vysielania? 

Ing. Balogh – ak si vypýta priestor jedna strana, tak sa musí poskytnúť priestor aj druhej starne. 
Neviem prečo je cenzurovaná obecná TV. 

Starosta – nikdy som OTV necenzuroval a predsedkyňa miestnej organizácie Csemadoku Eva Kantár 
si vypýtala priestor a my sme jej ho poskytli.  



Hlavná kontrolórka – ja som ten program videla, mne osobne sa nepáčil, ale neobviňujme OTV, lebo 
oni za obsah tohto programu nemôžu.  

Poslanci nemali ďalšie pripomienky, a s nasledovným hlasovaním brali na vedomie: 

a)                         odvolanie z funkcie kronikárov obce 
b)                         vymenovanie do funkcie nových kronikárov obce  
7 – za, 1 – proti, 1 – sa držal  

Predsedkyňa Komisie životného prostredia  podľa priloženej  zápisnice informovala prítomných 
o zasadnutí komisie.  

Judr. Balogh – Jančó Jozef, obyvateľ č. domu 503 sa na mňa obrátil so žiadosťou, či môže opraviť 
potrubie, ktoré je pod asfaltom rozbité a slúžilo na odtekanie dažďovej vody. Ako vieme na tom rohu, 
kde býva pán Jančó sa otáčajú autobusy, ktoré asfalt a potrubie rozbili. Pán Jančó by to opravil, ale ma 
požiadal, či nemôže dostať od obce cement a štrk. Druhá moja otázka sa týka rybárov, ktorí chcú 
vybudovať prístupovú cestu pre člny na brehu rieky Váh. Potrebovali by pomoc pri vybavovaní 
povolenia. Už sme si vyhliadli aj miesto a bolo by to pri bývalom bufete. 

Starosta – nevidím problém ani v jednej žiadosti.  

Ing. Nagy – aké projekty chce predsedkyňa komisie ŽP prezentovať na spoločnom zasadnutí? 

Zástupkyňa starostu – súčasné prebiehajúce projekty: obnova centrálnej časti obce, a rekonštrukcia 
Domu Károlyi. 

Ing Nagy – ale máme aj projekt na bytový park na Gúgu, za ktorý sme vlani platili úver.  

Starosta – to je omyl. Máme projekt, ale nie na ten sme platili úver. Úver sme platili na kúpu 
pozemkov, ktoré sme odkúpili od cirkvi. A tieto financie cirkev použila na výstavbu miestnej fary.   

Zástupkyňa starostu – komisia navrhuje schváliť nasledovné uznesenia: 

- dokončenie chodníka od budovy pošty poverený úlohou: starosta obce 
- spevnenie časti komunikácie na Tureckej ulici od č. domu 207 v dĺžke asi 50m smerom 

k ulici Bečva 
Poslanci oba návrhy jednohlasne schválili 

Poslanci jednohlasne brali na vedomie správy predsedov pracovných komisii.   

 

13.  Nájomné byty 
 

Na obecný úrad boli doručené 3 žiadostí, ktoré sa týkajú nájomných bytov, a boli poslancom prečítané. 
Poslanci o žiadostiach hlasovali jednotlivo, a všetky jednohlasne schválili. 

 



obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    žiadosť o pridelenie 1-izbového prípadne 2-izbového bytu pre Sylviu   
   Fazekaš, s trvalým bytom školská 2743/2 Kolárovo 
 
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. 

 
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 

 
 

14. Prezentácia novej web stránky obce 
Pracovníčka obecného úradu, Beatrica Dömeová prítomným s pomocou projektoru premietla novú 
WEB stránku obce. Táto stránka bola pripravená z toho dôvodu, že stará WEB stránka bola zastaraná, 
a ťažko sa na ňu dopĺňali potrebné dokumenty. 

Zástupkyňa starostu – podnikatelia sa môžu na tejto stránke nejakým spôsobom prezentovať?  

Beatrica Dömeová -  Áno, majú na to možnosť. V OTV sme už viackrát vyzvali miestnych 
podnikateľov, aby o sebe napísali krátku prezentáciu, ktorú vieme vyvesiť na Web stránku, ale 
bohužiaľ naši podnikatelia túto možnosť nevyužili.  

 

15. Rôzne 
Starosta – informoval poslancov o udalostiach, ktoré sa stali od posledného zasadnutia 

- 16. januára okresný súd rozhodol o návrhu, ktorý podala bývalá pracovníčka OU Mgr. Henrieta 
Nagyová. Sudcom bol JUDr. Záhorák. Obhajca obce bol JUDr. Tibor Nagy, a obhajca 
žalobkyne bol JUDr. Attila Nagy. Formálna časť súdu sa prerokúvala na troch sedeniach. Na 
štvrtom zasadnutí sa obsahová časť prerokovala za jednu hodinu. Súd rozhodol na stranu 
žalobkyne, a my máme čas do 12. marca odvolať sa proti rozhodnutiu na krajský súd.  

- Ohľadne rekonštrukcie Domu Károlyi prebehla verejná súťaž, kde bolo podaných 5 cenových 
ponúk. Najnižšiu cenu ponúkla firma AVASTAV Galanta, a dúfame, že čím skôr vieme 
uzavrieť zmluvu a začne sa rekonštrukcia. 

- Podobne je to aj s Obnovou centrálnej časti obce, ale tam verejnú súťaž vyhrala firma ZEPRA 
Zlaté Moravce 



- Pracujeme aj na ďalších projektoch, ako je TOWN TWINING -  je to projekt na 4. Strekové 
dni, a podáva sa do Bruselu. 

- Podobný projekt sme podali aj na Úrad vlády SR. 
- Projekt na pokračovanie na výstavby kanalizácie sme podávali vlani v októbri, v tomto roku 

v januári si vypýtali ďalšie podklady, čo je to dobrý znak, pretože takto vieme, že sa s našou 
žiadosťou zaoberajú.  

- Pripravujeme aj menšie projekty, napr. v týchto dňoch nám schválili žiadosť na úrade práce – 
vďaka ktorému budeme mať preplatených 80% celkovej ceny práce novo prijatého policajta. 

- Ako som už na začiatku zasadnutia spomenul, chystáme novú elektronickú komunikáciu 
s občanmi, od roku 2016 to bude pre obce potrebné, ale my sme sa do tohto programu DEUS 
zapojili o rok skôr a vďaka tomu sme dostali bezplatne 5 notebookov, 5 počítačov 
s monitorom, a 3 multifunkčných zariadení. 

 

Hlavná kontrolórka – poslanec Ing. Balogh ma poveril, aby som prekontrolovala čerpanie dovolenky 
pána starostu. V zmysle §2 ods. 2 zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie, na jej 
účely sa priemerne použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno 
starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku 
a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Starosta – Neboli vyčerpané ani dovolenky zamestnancov OU, tiež im boli predplatené, ale k tomu nie 
je potrebné uznesenie zastupiteľstva.  

Ing. Balogh – nevidím na programe taký bod, že „preplatenie dovolenky“, tak teraz o tom nebudeme 
rokovať.  

Václaveková – nemám vedomosti o tom, že kde je starý drevený voz z cintorína. Pretože mnohí mi 
ponúkli pomoc, že by ho obnovili.  

Starosta – je na starej fare a naozaj sa dá zrekonštruovať a vystaviť. 

Ing. Balogh – dúfam p. starosta, ak prehráš súd aj na krajskom súde, tak potom budeš znášať následky 
súdu. Do programu rokovanie by som do minulosti navrhol pridať bod interpelácia. Teraz pridávam 
prílohu k zápisnici, v ktorej interpelujem starostu obce dvoma otázkami 

o  ekodvor  
o  nelegálna skládka 

starosta – pán poslanec, ty si už pred troma, či štyrmi mesiacmi dobre vedel, že vyhrá súd pani 
Nagyová. Asi prečo? 
K interpelácii - EKODVOR – je veľa tých pneumatík, a pri Dunajskej Strede je firma, ktorá by ich 
zobrala, ale by sme museli za odvoz platiť. Ale existuje firma, ktorá sľúbila, že do konca roka 
pneumatiky zoberú bezplatne.  
K druhej otázke – už dlhšiu dobu plánujeme rekultiváciu smetiska, ale stojí to nemálo financií.  



 
Ing. Balogh – prípad Nagyovej som poznal, preto som povedal to, čo som povedal. 

Ing. Nagy – od dnešného dňa by som chcel pokračovať, ako nezávislí poslanec a chcel by som sa 
spýtať, či je písomne poverený kompetenciami zástupca starostu.  

Starosta – toto je oklamanie voličov, ale toto je vaše právo. Zástupca starostu nemusí mať na papieri 
kompetencie, lebo zákon vymedzuje jeho práva.  

Ing. Nagy odovzdal zapisovateľke zápisnice žiadosť o zápis nasledujúceho textu: 

Poslanec Ing. Ľudovít Nagy písomne informoval zastupiteľstvo o odbornom stanovisku ohľadne 
dôsledkov pre obec, ak sa nedodržiava zákon o slobode informácii č. 211/2000 Z.z a ďalšie zákony 
týkajúce sa obecného zriadenia (viď. príloha). 

Starosta – pán poslanec! Prečo si chcel byť poslancom? Chceš, aby naša obec napredovala dopredu? 
Cítiš sa byť občanom obce Zemné? Môžem hrať tvoju hru, a budeme sedieť na papieroch, 
a predpisoch a žiadne projekty nerobiť. A povedať také niečo, že nevadí, ak sa nám nepodarí obnoviť 
centrálnu časť obce, čo činí 1,1 mil. Eur dotácie?  
Čo sa týka zverejňovania – máme napríklad takých partnerov, ktorí výslovne žiadajú, aby sme zmluvu 
zverejnili iba po tom, čo ho zverejnia oni. 
 
Zástupkyňa starostu – nie je pravda, že sa v obci nič nerobí, pretože sme videli prezentáciu novej 
WEB stránky a naozaj sa snažíme všetky nedostatky odstrániť 

Ing. Nagy – čo robilo zastupiteľstvo doteraz? Ja kvôli tomuto neviem spávať, pretože ja teraz budem 
spolupáchateľom? 

Václaveková – máme aj vážnejšie problémy v obci pán poslanec Nagy 

Hlavná kontrolórka – ja som sa pozerala aj na ostatné WEB stránky ostatných obcí a majú podobné 
problémy ako my. Vy ste poslancom od roku 2014, tak sa zaoberajte so svojou prácou od tohto 
obdobia.  

Ing. Nagy – ja som poprosil hlavnú kontrolórku, aby hneď hlásila, ak zistí protiprávne veci. 

PaedDr. Priskin – degradovať jedno súdne rozhodnutie pán starosta sa nepatrí. Tu sa stala chyba, a to 
musíš priznať, lebo tu sa jedná o tisícky Eur verejných peňazí a odkiaľ to usporíš. Druhá vec, na 
výročnej schôdzi SMK si prečo musel povedať také niečo, že som vkročil na zlú cestu. Zlá cestá nie je, 
len iná cesta pre mňa, a iná cesta pre teba. 

Starosta – ak sa dobre pamätáš p.Priskin, pred dvoma rokmi v decembri, keď si ma navštívil, keď som 
ústne upozornil Henrietu Nagyovú a tebe povedal príčiny, tak vtedy si mi dal za pravdu. Čo sa týka 
rozpočtu obce, tak už sme usporili financie na tom, že na mieste bývalej kolegyne zamestnávame 
kolegyňu na dohodu, ktorá má mesačnú odmenu polovicu ako pani Nagyová mala. Na výročnej 
schôdzi SMK som vo svojom prejave vyhodnotil iba rok 2014. 



PaedDr. Priskin – čo sa stalo v decembri? 

Starosta – bolo to po tom, ako som pani Nagyovú presťahoval do druhej kancelárie, lebo teraz sú v tej 
kancelárii 3 pracovníčky. Vtedy som ju upozorňoval aj na súkromné telefonáty, súkromné návštevy 
a osobné kontakty, aby si ich nechávala mimo pracovnú dobu. 

Ing. Nagy – mnohým bývalým zamestnancom Nokie o niekoľko týždňov končí príspevok 
v nezamestnanosti. Obrátili sa na mňa so žiadosťou, či sa nedá vybaviť autobusový spoj do Audi Győr. 

Starosta – ak som dobre informovaný, z Kolárova už takýto spoj existuje. Skúsim sa poinformovať. 

 
16. Návrhy na uznesenie 

Všetky návrhy boli priebežne prečítané, takže nebolo potrebné sa k nim znova vracať. 

 

17.  Záver 
Body programu sa vyčerpali a pán starosta sa poďakoval poslancom za účasť.  

 

 

                  

                                 
                                            Ing. Bób János 
                                                Starosta obce 

 
 

Overovatelia zápisnice:                        

 

…………………………………..                                       …………………………………... 

       Ildikó Országhová                                                                     Ing. Mikuláš Balogh  

 

 

Zapísala: B.Dömeová                


