
Uznesenia 
 6 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 26. júna 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
uznesenie č. 90/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
poveruje komisiu životného prostredia, územného plánovania a cestovného ruchu 

vypracovaním VZN obce Zemné v ,, Chove a dodržiavaní domácich 
a úžitkových zvierat“. Materiál spracovať tak, aby mohol byť 
prerokovaný na 8. zasadnutí OcZ dňa 27.11.2015    

 
 
 
uznesenie č. 91/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  kontrolu uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
 
uznesenie č. 92/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  bez výhrad  „Záverečný účet Obce Zemné a rozpočtové hospodárenie za 

rok 2014“ a rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia nasledovne:  
b. 1) vo výške 10 % použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 18 541,70 € 
b. 2) zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu zapojiť do 
rozpočtu obce  formou finančných operácií na krytie 
b.2.1.) bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu na majetku 
obce 
b. 2. 1.) na krytie nákladov realizovaných investičných projektov 

  
 
                       
uznesenie č. 93/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z kontroly k záverečnému účtu obce Zemné za 

rok 2014 
 
 
 
uznesenie č. 94/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje      „Plnenie rozpočtového a programového hospodárenia obce Zemné 

k 31.3.2015“ 
 
 
uznesenie č. 95/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z kontroly vystavených účtovných dokladov, 

príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. štvrťrok 2015 v obci Zemné  



uznesenie č. 96/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje pokladničný denný limit finančných prostriedkov obce Zemné nasledovne: 
 pokladňa č. 2. – vo výške 2.000 € 
 pokladňa č. 6 – vo výške 2.000 € 
 pokladňa č. 3 – vo výške   200 €  
 
 
 
uznesenie č. 97/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2015 
a 
doporučuje  prekontrolovať ( platnosť a dodržiavanie) mesačne : jedno VZN a jeden 

vnútorný predpis obecného úradu 
 
 
 
uznesenie č. 98/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje prejednať úväzok hlavnej kontrolórky 
 
 
 
uznesenie č. 99/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
navrhuje starostovi obce pozvať Ing. arch. Jozefa Istenesa na najbližšie zasadnutie 

komisie ŽP, ÚP a cestovného ruchu s informáciou o priebehu stavebných 
prác. Zasadnutie komisie bude verejné  

 
 
 
uznesenie č. 100/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje prijatie  krátkodobého komunálneho  úveru  (doba splatnosti 1 rok) v sume 

628 490,84 € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banka, a.s., ktorá podľa 
prieskumu poskytuje najvýhodnejší úver pre obec  na spolufinancovanie 
projektu EÚ na rekonštrukciu „Domu Károlyiho“ 

 
 
 
uznesenie č. 101/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  prijatie  dlhodobého komunálneho  úveru  (doba splatnosti 6 rokov) v sume 

87 948,07 € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banka, a.s., ktorá podľa 
prieskumu poskytuje najvýhodnejší úver pre obec  na:  
- účel financovania 5% spoluúčasti projektu Obnova centrálnej časti obce 
Zemné vo výške 55 011,53 € 

- účel financovania 5% spoluúčasti projektu Stretnutie tradícií a kultúr 
v minulosti a v prítomnosti vo výške 32 936,54 € 



uznesenie č. 102/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje starostovi obce Zemné v súlade s ods. 2 § 4 zákona  č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 70 %. Takto určený plat 
predstavuje sumu 2 889,00 € mesačne s účinnosťou od 01.07.2015 

 
 
 
uznesenie č. 103/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje      VZN obce Zemné č. 2/2015 o  podmienkach prenájmu obecných 

nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných 
bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu  

 
 
 
uznesenie č. 104/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  „Smernicu o použití Fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov“. 
 
 
 
uznesenie č. 105/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vrátenie časti finančnej zábezpeky nájomníkom ONB 21 bj. v zmysle VZN 

č.2/2015 . 
 
 
 
uznesenie č. 106/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva obce Zemné na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
 
 
uznesenie č. 107/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy obecného 

úradu 
 
 
 
uznesenie č.  108/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje uskutočnenie pilotnej prevádzky služby SMS rozhlas  
a doporučuje uzatvoriť  zmluvu so spoločnosťou SMS Mobile s.r.o. skúšobne na dobu 6 

mesiacov. 
 



uznesenie č. 109/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosti o predlženie nájmu o 3 roky s nasledovnými nájomníkmi 
A: od 01.07.2015 do 30.06.2018                        
ONB 863   6 b.j.          Bánszka Zdenka            
 
B: :od 01.08.2015 do 31.07.2018         
ONB 861   6 b.j.        Jóba Norbert, Kocsis Tomás, Bombicz Katalin 
ONB 862   9 b.j.        Illésová Andrea, Illésová Mária, Ivolková Valéria, Bánska Helena,     
                                  Baloghová Monika, Molnár Gabriel 
ONB 863    6 b.j.       Figurová Mária, Plachy Július, Nagyová Katarína, Molnár Juraj 
 
 
 
uznesenie č. 110/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje  žiadosť  Tomása Szabó, bytom Zemné č. 861 o predlženie nájomnej zmluvy 

obecného nájomného bytu 21 b.j. blok A byt č. 1od 1.8.2015  
 
 
 
uznesenie č. 111/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť Kataríny Szabóovej, s trvalým bytom Zemné č. 861 o pridelenie 3-

izbového nájomného bytu č. 1 v bytovom dome  21 b.j. blok A, so súpisným 
číslom 861 dňom 01.08.2015  ak uchádzači bytu spĺňajú podmienky 
v zmysle VZN č. 2/2015 o podmienkach prenájmu obecných bytov 

 
 
 
uznesenie č. 112/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje žiadosť Teodora Vallu, bytom Zemné č. 523 o jednorazovú finančnú 

výpomoc z dôvodu doplnenia dokladov o príjme 
 
 
 
uznesenie č. 113/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zamieta  žiadosť Jána Orosza o pridelenie príspevku za účasť na svetovom pohári 

v Las Vegas 
a doporučuje podporovať miestne aktivity Jána Orosza a jeho športového klubu na 

domácej pôde.  
 
 
 
 
 
 
uznesenie č. 114/260615-Z 



obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť farára Gabriela Nagya  v mene Szent Márton Plébánia 

o preplatenie faktúry v sume 5 000,– € na okná a dvere v rímsko - 
katolíckom kostole 

a 
 presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) 

nasledovne: 
 Bežné výdavky   

Funkčná klasifikácia: 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 
Ekonomická klasifikácia: 600 Bežné výdavky     -5.000 € 
 
Bežné výdavky   
Funkčná klasifikácia: 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
Ekonomická klasifikácia: 600 Bežné výdavky     +5.000 € 
 

 
uznesenie č. 115/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vyhovieť  žiadosti o finančnú   pomoc na usporiadanie letného tábora 

MINFA 2015 v sume 50,– € v prípade účasti miništranta z obce 
 
 
 
uznesenie č. 116/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zamieta     žiadosť Magdalény Priskinovej na zapísanie chýbajúcich rokov /2010, 

2011, 2012/ do kroniky  
 
 
 
uznesenie č. 117/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 800,– €+ DPH z rozpočtu obce na vysielanie Televízie Nové Zámky 6 x  v 

roku, v ktorom by prezentovali našu obec po dobu 1 roka. 
 
 
 
uznesenie č. 118/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci programu do výšky 13 000,– € 

z rozpočtu Obce Zemné na usporiadanie 4. Strekových dní. 
 
 
 
uznesenie č. 119/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje odstránenie havarijného stavu v budove MŠ a ŠJ Zemné z rezervného 

fondu v požadovanej výške podľa priložených finančných dokladov.  
 
uznesenie č. 120/260615-Z 



obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vydanie brožúry a propagačného materiálu o obci vo výške 1.500 € 
 
 
 
uznesenie č. 121/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje podanie projektu na odstránenie nelegálnych skládok 
a  
doporučuje nelegálne skládky odstrániť z vlastných zdrojov obce 
 
 
 
uznesenie č. 122/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vymenovanie za náčelníka obecnej polície Zemné príslušníka obecnej 

polície Zemné Miroslava Hegedűsa 
 
 
 
uznesenie č. 123/260615-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  vytvorenie parkoviska oproti tenisovému kurtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                           .............................................................. 

            Helena Kocsisová                                                Ing. János Bób 
        predseda návrhovej komisie                                                       starosta obce 


