
OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Zápisnica 

 

Napísaná na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 24. apríla 2015 so začiatkom o 17,00 
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. Žiadosti 
6. Nájomné byty 
7. Interpelácie 
8. Rôzne 
9. Schválenie uznesenia 
10. 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 7 poslancov bolo 
prítomných. Monika Václaveková a Roman Bombicz avizovali, že sú pracovne zaneprázdnení, ale 
prídu neskôr.     

Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ku ktorému mali pripomienky: 



Ing. Balogh – na minulom zasadnutí som mal žiadosť, aby sme prehodnotili úväzok hlavnej 
kontrolórky. Toto by som žiadal na budúce zastupiteľstvo doplniť do programu rokovania. 

Starosta – v poriadku, budeme sa s tým zaoberať  

Ing. Nagy – pred zasadnutím zastupiteľstva som viackrát žiadal, aby sme sa zaoberali s rozpočtom 
obce na rok 2014 

Starosta – na budúcom zastupiteľstve sa chceme s týmto zaoberať, pretože chceme počkať aj správu 
audítora  

Ing. Nagy -  ja som pozeral, že to treba odovzdať do februára 

Starosta - predpis č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predpisuje, že 
návrh záverečného účtu obce sme povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka. 
 
K programu rokovania poslanci nemali ďalšie pripomienky a schválili ho nasledovne: 6-za, 1- proti 

 2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa zápisnice určil Beatricu Dömeovú – k zápisnici je priložená aj 
videonahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu. Za overovateľov zápisnice navrhol Helenu Kocsisovú a Patrika 
Farkasa.  Za predsedu návrhovej komisie  navrhol JUDr. Petra Balogha a za členov Ing. Mikuláša 
Balogha a Tomáša Kocsisa. 

Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.  

3.  Kontrola uznesení 

Starosta  začal kontrolu uznesení, ktoré boli schválené na 3. a 4. zasadnutí, ale prihlásil sa o slovo 
poslanec Ing. Nagy .  

Ing. Nagy vyjadril svoju nespokojnosť, pretože kontrolu uznesení musí vykonať hlavná kontrolórka 
a nie starosta. 

Ing. Balogh – pán poslanec Nagy má pravdu, treba aby uznesenia vyhodnocovala hlavná kontrolórka. 

Starosta – veď ste ma nenechali ani dohovoriť. Hlavná kontrolórka sa aj pôvodne chcela vyjadriť k  
plneniu uznesení. 

Kontrola prebiehala následne takým spôsobom, že starosta prečítal uznesenie a hlavná kontrolórka to 
vyhodnotila. 

Všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 60/240215-Z - spevnenie časti komunikácie na 
Tureckej ulici od č. domu 207 v dĺžke asi 50m smerom k ulici Bečva, pretože sa táto činnosť vykoná, 
ak prinesú stroj zo ZVaK-u aj pre miestne PD. 

Poslanci brali kontrolu uznesení 3. a 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva jednohlasne na vedomie. 



4.  Štatút obce   

(Pracovný materiál a list Ministerstva vnútra SR je prílohou č. 1, schválený štatút obce je prílohou 
č.2)  

Starosta – na minulom zasadnutí sme odročili návrh štatútu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce dňa 06.02.2015 na pripomienkovanie. Od tej doby sme dostali pripomienky 
od poslancov Ing. Balogha, Ing. Nagya a Kocsisa. Budeme hlasovať o návrhoch v akom poradí prišli 
a na ich schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. Na schválenie celého Štatútu obce je však 
potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných poslancov. 

Ing. Balogh – keď som poslal návrhy, tak som čakal, že si k štatútu sadneme spoločne. Ja som chcel, 
aby tam nič nebolo protizákonné. Čo neviem pochopiť, je to, že prečo sme to nevedeli prediskutovať 
a dohodnúť sa. 

Starosta – ja si myslím, že pôvodný návrh bol veľmi dobrý a myslím si, že aj vy máte návrhy, ktoré by 
sa dali schváliť a nechápem prečo sme si k tomu mali sadnúť, veď teraz tu sedíme a ideme o tom 
rokovať. 

Ing. Nagy – toľko klamstiev čo vy tu narozprávate, aj vo finančnej komisii sú vaši ľudia 

Zástupca starostu – pred dvoma týždňami sme dostali návrhy a dá sa vidieť, že poslanec Balogh s tým 
aj pracoval, ale poslanec Nagy to iba stiahol z nejakej stránky 

Starosta – toto sa mi veľmi nepáči, že ma obviňujete z klamstva, lebo ten kto klame sedí inde. Pán 
poslanec Nagy je to veľmi nepekné ako sa správate, pretože ste sa obrátili proti vlastnej strane, proti 
svojim voličom a aj proti nezávislým poslancom to nie je férové ako sa správate. 

Ing. Balogh – pán starosta, ty si predkladateľ, neviem pochopiť, prečo sme si k tomu nemohli sadnúť 

Ing. Nagy – netreba tu hovoriť o klamstvách, ale aj to je klamstvo, že na bilbordoch je dokončenie 
projektu do konca júna. Mne sa nepáči ako pracuje vaša politická strana a preto som vystúpil 

JUDr. Balogh -  poslanec Ing. Balogh má pravdu. Prečo sme si nemohli sadnúť a prediskutovať to? 

Starosta – poslanec Nagy vy asi neviete čo je to klamstvo a ani o tom nemáte potuchy, čo je to projekt. 
Ako môžete také niečo povedať, že sme stratili 1 mil. eur na projekt. Teraz sa nechcem do tohto 
púšťať, pretože o projektoch Vás budem informovať v bode rôzne. 

Václaveková – neviem prečo poslanec Balogh tak veľmi chce sedenie na tému Štatút, keď to bol na 
minulom zasadnutí práve on, ktorý chcel, aby sme všetkými bodmi jeho návrhu prešli? 

Starosta – teraz sme tu a môžeme o tom rokovať. 

Poslanci Ing. Balogh, JUDr. Balogh a Ing. Nagy mali ešte pripomienky čo sa týka témy, prečo sa 
nedala zvolať komisia atď. Pán starosta im naznačil, že by už mohli byť pri čl. 15, keby to takto 
nenaťahovali. 



Následne Ing. Balogh mal návrh, aby sa rokovalo len o Štatúte obce a ostatné body programu by boli 
prerokované na budúci týždeň v pondelok. 

JUDr. Balogh mal návrh odročiť Štatút obce. 

Následne ako Miroslav Hegedűs sa spýtal Ing. Balogha, či sa ponáhľa na oslavu, tak poslanec Ing. 
Balogh stiahol svoj návrh. 

O návrhu JUDr. Balogha odročiť prerokovanie Štatútu obce poslanci hlasovali nasledovne: 3-za,            
5 – proti. 

Predtým ako pristúpili k návrhom, pán starosta oboznámil poslancov s rokovacím poriadkom, ktorý 
predpisuje, že počas hlasovania sa nikomu neudelí slovo. Ak majú poslanci otázky, návrhy, môžu ich 
ešte teraz predložiť. 

Ing. Nagy mal návrhy, ktoré potom poslanci zistili, že ich už raz navrhol v písomnej forme. Ďalej 
nechápal, ako sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať. Pán starosta trikrát zopakoval priebeh 
hlasovania.    

Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhoch. Výsledky sú priložené k zápisnici ako  pracovný materiál. Pri 
niektorých bodoch nevedeli poslanci dodržať rokovací poriadok a mali otázky k jednotlivým návrhom.  

Pri čl.8 bod 9 poslanec Ing. Balogh predložil starostovi list Ministerstva vnútra SR, v ktorom je 
odpoveď  na jeho žiadosť ohľadom ceny starostu obce. 

Starosta – ja som na túto tému konzultoval s právnikmi. Podľa ústavného zákona sa môže všetko, čo 
zákon nezakazuje. A starostovi nie je zakázané udeľovať ceny. 

Václaveková – je to veľmi pekné gesto a neviem prečo chceme starostovi zobrať túto právomoc. Je to 
cena starostu a nie poslancov. Cenu obce má schváliť zastupiteľstvo 

Následne poslanec Ing. Balogh konštatoval, že keď sa tento bod schváli, tak to podá na súd. Ďalej sa 
pokračovalo v hlasovaní o návrhoch. Po prerokovaní návrhov pán starosta dal hlasovať o schválení 
Štatútu obce. 

Ing. Nagy – ja som niekde čítal, že k schváleniu Štatútu obce netreba 3/5 väčšina 

Starosta – je potrebná 3/5 väčšina, takže navrhujem schváliť: Štatút obce Zemné. Poslanci hlasovali 
nasledovne : 6 – za, 2 – proti.  Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Zemné. 

   

5. Správa hlavnej kontrolórky 
Správy hlavnej kontrolórky sú priložené k zápisnici ako materiál č. 3,4 a 5. 

Po správe z prevedenej kontroly podaných a vybavených sťažností a petícií od  občanov v roku 2014 
Ing. Nagy poveril hlavnú kontrolórku, aby prekontrolovala dodržiavanie VZN na úseku tvorby 
a ochrany životného prostredia. 



 
Starosta – nevidím žiadnu prekážku, aby sa s týmto hlavná kontrolórka zaoberala, a máme aj komisiu 
pre ŽP a keď  zistia nedostatky, môžu navrhnúť zmenu vo VZN. 
 
Nakoľko návrhová komisia nevedela okamžite zoštylizovať návrh na uznesenie na poverenie hlavnej 
kontrolórky, dohodli sa, že o návrhu budú hlasovať v bode 10.) Schválenie uznesenia 
 
Nakoľko k tejto správe nemali ďalšie otázky jednohlasne brali na vedomie správu hlavnej 
kontrolórky: záznam z prevedenej kontroly podaných a vybavených sťažností a petícií od  občanov v 
roku 2014 
 

Pani hlavná kontrolórka pristúpila k ďalším dvom správam, ku ktorým poslanci nemali pripomienky 
a jednohlasne brali na vedomie:  

Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku na využívanie kapacít Domu Jedlika na politické, 
kultúrne a spoločenské akcie 
a 
Správa z kontroly plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku v Obci  Z e m n é 
   

6. Žiadosti 
 

Žiadosti boli poslancom prečítané a sú priložené k zápisnici. 

Starosta – na predchádzajúcom zastupiteľstve sme žiadosť pani Dömötörovej odročili a od tej doby 
sme si vypýtali od rodiny ďalšie podklady ( príjem rodiny), ktoré sú potrebné na prehodnotenie. Chcel 
by som zdôrazniť, že rodine pomáhame už dlhšiu dobu. Teraz sa pokúšame vybaviť v sociálnej 
poisťovni invalidný dôchodok pre pani Dömötörovú a dcére Vanesse zabezpečujeme odvoz do školy 
a zo školy za pomoci našej jednej pracovníčky, ktorá je na aktivačných prácach. Síce jej často sťažujú 
prácu, pretože bez jej vedomia odnesú Vanessu skôr zo školy. Ďalej jej zabezpečujeme stravu. Dlho to 
bolo vďaka Ori bufetu a teraz cez školskú jedáleň má zabezpečené aj raňajky, obed a olovrant. Má 
zabezpečenú aj hygienu u rodiny Arpášových, takže všetko robíme preto aby sme im pomohli, ale sú aj 
takí, ktorí si robili z tejto pomoci iba politiku. Komisia sa tiež zaoberala s touto žiadosťou. 

Kocsisová – po zvážení komisia odporúča cielenú pomoc, nakoľko sme nechceli poskytnúť financie 
ale navrhujeme schváliť: preplatenie stravy v školskej jedálni (desiatu, obed a olovrant) a nákup 
hygienických potrieb pre maloletú Vanesu Dömötörovú a preplatenie liekov pre matku maloletej 
Zuzane Dömötörovej do 30.6.2015. 

Strava vychádza v sume cca 77,00 €. Ešte k tomuto zakúpime hygienické potreby ktoré potom 
prirátame na konci obdobia a lieky preplatíme tiež v lekárni. Spolu by to vyšlo cca 130-150 €. 

Komisia navrhla, či by sme nemohli zamestnávať cez úrad práce sociálneho terénneho pracovníka, 
ktorý by pomáhal rodinám, ktoré sú v podobnej situácii. 



Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky jednohlasne schválili návrh finančnej a sociálnej 
komisie.      

Pristúpilo sa k ďalšej žiadosti – Základná škola Zemné. 

Kocsisová – žiadajú financie iba na materiál, pretože kabinet zhotovili za pomoci rodičov 

Ing. Nagy – nechápem, prečo škola žiada o takúto nízku sumu. Veď nemajú vlastný rozpočet? Keby 
ešte požiadali o 2.000 € tak nepoviem nič 

Starosta – rozpočet školy závisí od počtu žiakov. Aj ZŠ s VJM prerába triedu, ale oni to vedia 
zabezpečiť z rozpočtu, nakoľko tam je väčší počet žiakov, ale ZŠ Zemné to nevie vyfinancovať. Každý 
rok majú školy možnosť zvýšiť rozpočet cez takzvané dohadovacie konanie, na ktoré je potrebné 
podať žiadosť do konca mája. Každý rok im v tomto pomôžeme, a ešte každý rok im žiadosť schválili . 
Pokúsime sa aj v tomto roku, ale aj v prípade schválenia im financie nestačia. 

Ing. Nagy – len preto sa pýtam, lebo mi bolo povedané, že rozdiel medzi účtovnou závierkou 
a konsolidovanou účtovnou závierkou je taký, že v konsolidovanej závierke je už aj rozpočet škôl. 

Hlavná kontrolórka – sú tam vybrané jednotlivé pohľadávky a záväzky, ale nechápem, ako to s týmto 
súvisí 

Ing. Nagy – účtovná závierka za rok 2013 vykázala zostatok a konsolidovaná o mnoho viac cca 10.000 
€, to znamená, že škola vyprodukovala pre obec zostatok. Tak potom kde sú tie peniaze? 

Starosta – veľme zle ste si to vysvetlil, pretože škola vôbec neprodukuje finančný zisk obci. Cez obec 
prechádza iba balíček peňazí, ktoré ihneď preposielame školám.  

Ing. Bóbová – školy sa pokúšajú vždy ušetriť, nakoľko financie potrebujú na vyúčtovanie plynu a 
elektriny  

Starosta – financie, ktoré zostanú školám k 31.decembru musia previesť na obec, ktoré im samozrejme 
pošleme späť. Tieto peniaze oni musia do konca marca minúť. Ale len pre informáciu, keby sme 
nespravili zateplenie budovy a výmenu okien na škole, určite by platili o mnoho viac za energiu ako 
teraz a takto vedia usporiť.  

Ing. Nagy – mal by som ešte žiadosť na obecnú televíziu, aby brala aj tých ktorí sa prihlásia do 
diskusie a nie sú poslancami, pretože takto to manipulujú, že diváci nevedia kto hovorí.  

Starosta – poprosím kolegu aby potom otočil kameru o 180 stupňov, možne že bude obraz skákať, žiaľ 
nemáme také podmienky aby sme vedeli snímať s 2 kamerami. 

Nakoľko nikto z prítomných už nemal pripomienku, predseda návrhovej komisie prečítal návrh:  

Schváliť žiadosť ZŠ v Zemnom o poskytnutí jednorazového finančného príspevku v sume 540,-- €  
na vytvorenie kabinetu pre učebné pomôcky. 
Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
 



Kocsisová – komisia sa zaoberala aj so žiadosťou pána Juraja Nagya a navrhuje zastupiteľstvu 
schváliť, aby o takýchto  žiadostiach mohol rozhodnúť starosta a poskytnutá pomoc by bola jednotlivo 
pre každého 50 € a nebolo by potrebné prikladať potvrdenie o príjme a v tomto prípade by sa 
rýchlejšie vybavovali takéto žiadosti 
 
Václaveková – tento návrh je veľmi dobrý, len ja by som navrhla, aby zostala taká suma ako bola 
predtým a to 70 €.   
 
Ing. Balogh – ja si myslím, že o tomto je zbytočné hlasovať, pretože pred chvíľou sme toto schválili 
v štatúte, že máš v právomoci do 150 € rozhodnúť, komu dáš finančnú výpomoc.  
 
Starosta – ale tam je dané, že len v akých prípadoch môžem poskytnúť finančnú pomoc 
 
Ing. Balogh prečítal §3 bod 4 – v ktorom sa píše o pomoci obci občanom. 
 
Starosta – mne z tohto vyniká, že sa jedná len o udalosti pri živelnej pohrome a tiež sa tam píše že 
materiálnu pomoc  
 
Ing. Balogh – dávam návrh do 100 € 
 
Zástupca starostu – toto nie je dobrý nápad, pretože každá vdova alebo vdovec je v takej istej zlej 
situácii a budú potom na seba ukazovať, že ty si dostal o 20 € viac alebo menej. Toto sa musí schváliť 
tak, aby každý dostával tú istú sumu 
 
Ing. Balogh – sťahujem svoj návrh 
 
Ing. Nagy – nemáme dané žiadne kritériá? Pretože musíme pomáhať tým, ktorí sú v zlej finančnej 
situácii a navrhujem aby vrchná hranica bola 3 násobok životného minima    
 

Starosta – neposkytuje sa to automaticky, žiadateľ musí podať žiadosť 

Pán starosta dal hlasovať o 3 návrhoch: 

1. Návrh Finančnej a sociálnej komisie – 50 € na základe žiadosti 
2. Návrh  Moniky Václavekovej – 70 € na základe žiadosti 
3. Návrh Ing. Nagya – príjem žiadateľa nemôže prekročiť 3 násobok životného minima a suma 

bude taká, ktorú schváli zastupiteľstvo   
Hlasovalo sa v poradí od posledného návrhu:  
Návrh Ing. Nagya – 2- za, 5 – proti, 1 –sa zdržal (návrh neprešiel) 
Návrh Moniky Václavekovej – jednohlasne schválené : 
poskytnutie  jednorazový finančný príspevok vo výške 70,-- € pozostalému manželovi/manželke pri úmrtí  
partnera, ktorí majú trvalý pobyt v Zemnom. Finančný príspevok jednotlivcovi schvaľuje starosta obce  na  
základe jeho písomnej žiadosti . 



Kocsisová  - posledná žiadosť – Margita Figurová -  bola tiež prerokovaná na komisii, ktorá navrhuje 
príspevok vo výške 200 €. 

Zástupca starostu -  bola som na komisii ale od tej doby som sa bola pozrieť na dom, ktorý je životu 
ohrozujúcom stave a navrhujem odročiť žiadosť a porozprávať sa s majiteľmi, či by im lepšie 
nevyhovovala pomoc pri odstránení stavby za pomoci našich aktivačných pracovníkov  

Starosta – tieto práce by sme nemohli vykonať s našimi pracovníkmi, pretože nemajú to v náplni práce 
a mohlo by dôjsť aj k zraneniu 

Zástupca starostu -  odstupujem od návrhu 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky a jednohlasne schválili žiadosť Margity Figurovej, bytom  
Zemné č. 615 a poskytnutie jednorazovej  finančnej pomoci vo výške  200,00 €. 
 

7.  Nájomné byty 
 
Na obecný úrad boli doručené žiadosti, ktoré sa týkajú nájomných bytov a boli poslancom prečítané. 
Žiadosti sa tiež prerokovali na finančnej a sociálnej komisii a predsedkyňa komisie k jednotlivým 
žiadostiam predložila návrh komisie. Poslanci o žiadostiach hlasovali jednotlivo, a všetky jednohlasne 
schválili. 
 
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Silvie Fazekasovej bytom ul. Školská 2743/3, 946 03 
Kolárovo o odstúpení prenájmu bytu  
a  
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 70/270315-Z 
 
obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Patrika Vadrnu a manželky Zuzany Vadrnovej, obaja bytom 
Zemné č. 865  o pridelenie 3 - izbového nájomného bytu č. 6, v bytovom dome 21 b.j. blok C so súp. č. 
863  dňom 1.5.2015 ak uchádzači bytu spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach 
prenájmu obecných bytov  
a  
berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy č. 9bj/09/2011 o nájme bytu č. 9 bytového domu 9 bj. so  
súpisným číslom 865. Výpovedná lehota začne plynúť od 1.5.2015 a končí 31.7.2015. 
 
 
obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Márie Kutakovej bytom Zemné č. 389 o pridelenie  2-
izbového nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865 dňom 1.4.2015 ak 
uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu obecných bytov  
a  
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 71/270315-Z. 
 

 



obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Illésa bytom Zemné č. 659 o pridelenie 2-izbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome 9bj. so súpisným číslom 865 dňom 1.5.2015 ak uchádzač bytu 
spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu obecných bytov  
a  
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 72/270315-Z. 
 

 
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť  Petra Homoľu , Zemné č. 296 o pridelenie 
nájomného bytu 
 
 
Kocsisová – mala by som ešte jeden návrh,  komisia doporučuje schváliť príspevok vo výške 1,-- € na 
každé dieťa pre školské zariadenia v obci na usporiadania osláv pri príležitosti Dňa detí. 

Starosta – školy každým rokom posielajú žiadosti, ale teraz finančná komisia predišla tomuto, nakoľko 
do tohto termínu už nebudeme mať zasadnutie OcZ 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky a jednohlasne schváli návrh finančnej a sociálnej komisie. 
  

8. Interpelácie 
 

Starosta – doteraz sme nemali samostatne bod interpelácie, pretože poslanci mali možnosť 
interpelovať a pýtať sa starostu v bode Rôzne, ale teraz na žiadosť pána poslanca Ing. Balogha sme do 
programu rokovania zaradili aj tento bod. 
 
Ing. Balogh – nakoľko na minulom zasadnutí som nemal tú možnosť interpelovať, preto som to podal 
písomne a na to čakám odpoveď. Moja interpelácia súvisí s ilegálnou skládkou odpadu a s kockami, 
ktoré sú tam uložené a mnohých našich občanov to trápi. Na toto by som chcel dostať normálnu 
odpoveď a ak dostanem pozitívnu odpoveď budem sa len tešiť. 
 
Starosta – pán poslanec dostaneš na svoju interpeláciu odpoveď v lehote akú zákon predpisuje, ale 
pátranie po dokumentoch, ktoré s tým uloženým odpadom súvisia si vyžaduje určitý čas.       
 
Ing. Balogh – nevadí ak nebude dodržaná lehota, len aby som dostal odpoveď, mne stačí aj 60 dní 
 
Starosta – pracujeme na tom 
 
Ing. Nagy – interpelácie slúžia aj na to, aby sme sa pýtali aj o práci starostu? 
 
Ing. Balogh prečítal čo je to interpelácia. 
 
Ing. Nagy – je tu pár fotiek z ekodvoru, kde sa hromadí odpad už kto vie odkedy. Len sa to hromadí 
a nikto to nikam nezoberie. Mal by som prosbu, aby poslanci uložili starostovi, aby tam dal poriadok.  
Navrhujem schváliť:  poveriť starostu obce o riešenie havarijnej situácie na ekodvore do ďalšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta – o tomto by ste mali hlasovať v bode 10) 



Ing. Nagy – na fotkách vidieť aj budovy, ktoré sú majetkom obce a zmizli z nich črepiny a sú odsúdené 
na to aby sa zneškodnili. Jedna budova je využitá na to, aby sa tam uskladňoval ľahší odpad – 
polystyrén a pod. A úlohou obce je zveľaďovať majetok a nie ničiť. Kde sa podeli črepy? 
 
JUDr. Balogh – na obrázkoch to naozaj nevyzerá dobre, ale ešte stále lepšie, ako keby to bolo 
rozhádzané v obci a na okolí. 
 
Starosta – nakoľko interpelácie boli podané ústne, pokúsim sa na nich odpovedať ústne. Pre pána 
poslanca Ing. Balogha –  teraz dostanete len takú odpoveď, že na tom pracujeme. K ekodvoru pre Ing. 
Nagya toľko, že poslanec JUDr. Balogh vám už na to z časti odpovedal a veľmi sa mi páčila jeho 
odpoveď. Ing. Nagy tvrdí, že sa tam hromadí odpad už kto vie odkedy. Ja to viem odkedy – od 1. júla 
2011, keď bol ekodvor a kompostáreň odovzdaný, čo sme uskutočnili z projektu EU.  Keby pán 
poslanec nechodil na ekodvor len 1 mesiac, určite by zistil, že sa tam odpad nie len že hromadí, ale sa 
aj odnáša. Tak ako zelený odpad miestne PD už viackrát odnieslo a rozhádzalo sa to to na poliach, 
posledný krát to bolo presne 16 krát a 8 ton sa zmestí do rozhadzovača. Elektronický odpad firma 
z Banskej Bystrice už 3 krát odniesla, tak isto aj plastový odpad – firma z Palárikova. Je pravda, že nie 
tak často, ako by sme chceli. Máme aj zmiešaný odpad, ale pokúšame sa usporiť tam, kde sa dá – vlani 
to bolo cez projekt Upracme si Podunajsko – takmer 50 odvozov sme vedeli uskutočniť bezplatne. 
V tomto roku sme vedeli upratať pneumatiky tak, že nás to tiež nič nestálo, pretože sme vyčkali firmu, 
ktorá vyhrala projekt a bezplatne odváža pneumatiky. Našim cieľom je odvoz odpadu za čo najnižšiu 
cenu.  Ten odpad je na veľmi dobrom mieste, lepšie ako keby to bolo na nelegálnych skládkach. 
Črepiny – keď boli budovy ešte majetkom PD črepiny už vtedy chýbali. Potom sa nám vďaka výmene 
podarilo získať tie budovy do vlastníctva obce a aj potom zmysli črepiny. Žiaľ nemáme možnosť 
zabezpečiť 24 hodinovú stráž. Nemám o tom vedomosti, že by odtiaľ niekto zobral črepiny. 
 
Ing. Nagy -   neviem prijať túto odpoveď, lebo sa tam nič nemení 
 
Starosta – mení sa tam, len nie za 1 mesiac. Pred dvoma týždňami sme odtiaľ odviezli pneumatiky, to 
ste mohli teraz postrehnúť. Máme tam zmiešaný odpad, ak sa nám podarí cez projekt, tiež to 
upraceme, ale ak nie, tak budeme nútení to na vlastné náklady odviesť na skládku do Nededu. 
 
Ing. Nagy – sú tam plné kontajnery a ekodvor by mal fungovať tak, že občan to tam prinesie a tie 
kontajnery by sa mali vyprázdniť a toto by obec mala zabezpečiť,  
 
Starosta – tak to funguje, príde auto a odnesie odpad. Teraz je toho odpadu viac, ale je to len otázka 
času.  
 
 Ing. Nagy – ekodvor je len za oplotením? Pretože čo je pred plotom to je už nelegálene.  
 
Zástupca starostu – ako tak pozerám vaše fotky, naozaj je na nich veľa odpadu, ale ktorý je triedený. 
Všade okolo je trávnik a je tam poriadok. A ešte niečo – tento týždeň sme z príležitosti Dňa Zeme 
čistili okolie brehu Váh, a keby ste tam boli aj vy, tak by ste videli, že nás je tam každým rokom viac 
a smetí je vždy menej. Ak nemáme ekodvor, tak ten odpad  skončí pri Váhu a upratovali by sme tam 
ešte aj dnes. 
 
Václaveková – je to odpad našich občanov a mohli by sme sa tešiť, že to zoberú na ekodvor a nie inde. 
A podľa mňa takto má vyzerať ekodvor, veď je to skládka separovaného odpadu. 
 



Kocsis – ak to je podmienka, aby sme trocha usporili, že musíme počkať kým sa naplní celý kamión 
rovnakým druhom odpadu, tak potom počkáme. Nie je tam žiadny problém, všetko je zvlášť oddelené 
každý druh odpadu 
 
Starosta – veľa sme pracovali na tom, aby sme vybudovali tento ekodvor a teraz mám čerstvé 
informácie aj o tom, že z EU fondov nebudú podporovať výstavbu ekodvorov a som veľmi rád, že 
u nás to už funguje a občania si už zvykli a naučili sa separovať, a nehovoriac o tom že je to aj 
finančne výhodnejšie 
 
Ing. Balogh – spravne rozdiel medzi separovaným odpadom a komunálnym odpadom. Ako to že sa 
tam dostal komunálny odpad? 
 
Starosta – je to skôr zmiešaný odpad ako komunálny. Je to odpad z odvodňovacieho kanála, ktorý sme 
vyčistili pri Sztojkových. Musíme vyčistiť tie kanále, ale musíme počkať, kým sa tam nazbiera na 
smetné auto, nemôžeme s piatimi fúrikmi spraviť odvoz do Nededu 
 
Ing. Balogh – ale je to za naše peniaze, a za peniaze poriadnych občanov sa odváža odpad od 
neprispôsobivých občanov. Preto treba udeľovať pokuty, pretože potom aj naďalej to bude z našich 
peňazí 
 
Starosta – je tu aj náš obecný policajt a môže potvrdiť, že udeľujeme pokuty neporiadnych občanov 
 
Ing. Nagy – mi tu sami sebe ničíme životné prostredie. Šetríme peniaze, ale nikto nevie z čoho 
hospodárime. Nejedná sa tu o veľké peniaze a je to povinnosť starostu, aby odtiaľ odstránil odpad. 
Treba brať do úvahy aj zdravotný stav občanov, pretože príde žiadosť, že lekáreň treba už otvoriť aj 
v sobotu a nie len v piatok, lebo toľko bude chorých. A ešte sme nehovorili o ovzduší.  
 
Starosta – pán poslanec lekáreň sme museli otvoriť v piatok kvôli tým fóliam, alebo záchodovým 
misám, ktoré sú umiestnené na ekodvore? Pretože je to úplný nezmysel čo vy tu rozprávate. 
 
Ing. Nagy -   celá obec je nad žumpou. A aj na kanalizáciu je napojených len 40% občanov. Ani s tým 
nič nerobíte, aby sa viacerí napojili.  
 
Starosta – pán poslanec, vy ste spravili niečo za to, aby sa tu vybudovala ČOV, kanalizácia a aby boli 
prípojky?  Kolegovia a ja sme zato spravili veľmi veľa a z roka na rok je viac prípojok a neustále na 
tom pracujeme. 60% obce už má možnosť napojenie sa na kanalizáciu, ale nechceme starých občanov, 
ktorí nemajú na to financie nútiť a udeľovať im sankcie 
 
Ing. Nagy – obec môže aj pomôcť pri napojení sa na kanalizáciu 
 
Starosta – mi im pomáhame, pretože poplatok za napojenie máme o štvrtinu lacnejšiu ako v iných 
obciach, ďalej som našiel projektanta, ktorý spraví projekty hromadne za 30 €, a keby si to robili 
individuálne tak by to bolo 100 € 
 
Miroslav Hegedűs – ja by som poslancom Baloghovi a Nagyovi len toľko chcel povedať, aby tam 
prišli raz v sobotu a povedali by občanom, že toto sem nepatrí, nevieme to zatriediť.  Garantujem Vám, 
že prvá ich cesta by bola smerom na Nové Zámky , alebo na Palárikovo a bolo by to vyhodené. Kde 
skončili smeti, čo sme pozbierali na Váhu, lebo sme ich nevedeli roztriediť? Kde skončili smeti 
z cintorína, smeti z cesty na Gúg. Niekoľko vlečiek sme tam takéhoto odpadu zobrali. Ďalej to bolo 



z okolitých kanálov, ktoré sa tiež musia čistiť. Je to pekné nafotiť rómov, ale sme ich zdedili od 
komunistov. Kde skončili smeti z vetrolamov, mi to čistíme poľovníci, tak isto ako zo strelnice. Pánovi 
poslancovi som pripomenul, ako chce riešiť osadlosť č. 19, ja tam riešenie mám. Ale pán poslanec 
Nagy ako to chce riešiť, pretože keby sme to nechali na neho tak by tam boli smeti aj o 5 rokov. 
Dávam vám za úlohu, aby ste sa s tým odpadom vysporiadali v zmysle zákona. Nepodarí sa vám to 
určite. A k tomu odpadu na ekodvore len toľko, že už aj mi to máme v oku, ale keď povedia, že pre 3 
tony odpadu neprídu, len pre 15 ton, tak nevieme s tým čo spraviť. 
 
Ing. Nagy – tu sa jedná o to, že smeti sa tam nemôžu nosiť, ale obec ich musí odtiaľ odpratať. Druhá 
vec, nech si každý robí svoju úlohu za čo je platený, či je to polícia a či starosta. Má maximálny plat 
nech sa stará a nie je to úloha poslancov. Keď sa vvčistil ten kanál, nech sa obecná polícia o to stará, 
aby to zostalo tak, ale obecnú políciu som ešte na ulici nevidel.  Veď dostávajú výplatu, tak nech 
chodia po dedine. A nemajú ani ošatenie a ani neviem kto je obecný policajt. 
 
Starosta – už sa nám podarilo ošatenie zabezpečiť, ale potrebujú to trocha upraviť. Obecná polícia bola 
zriadená, ale na to som musel počkať a až potom som mohol ošatenie objednať a kým to ešte dodajú.  
 
Zástupca starostu – žiadam, aby sme túto tému  uzavreli 
 
Poslanci hlasovali o návrhu nasledovne : 7-za, 1-proti. 
 
Ing. Nagy – v akom štádiu je WEB stránka obce, pretože som videl že stará už nefunguje. Bude tam 
ešte niečo doplnené alebo to už funguje na 100% 
 
Starosta – ešte stále dopĺňame údaje, pretože nie je to také jednoduché. Neviem to povedať 
v percentách, ale dopĺňame a maďarská verzia ešte stále nie je hotová 
 
Ing. Nagy – tak objednávky, faktúry a zmluvy sú už zverejnené? 
Starosta – mali by byť zverejnené, ale nie je vylúčené že tam ešte niečo chýba, ešte sme neuzavreli 
kontrolu 
 
Ing. Nagy – pred dvoma mesiacmi sme mali prezentáciu a vtedy bolo povedané, že je hotová stránka 
na 80%  a niektoré zmluvy, ktoré boli na starej WEB stránke nie sú na novej 
 
Starosta – pracujeme na tom 
 
Ing. Nagy mal problémy zo zmluvami, pretože on došiel k záveru, že obec má čierne peniaze a že ani 
3. strekové dni neboli vyúčtované do Bruselu a že chýbajú peniaze. 
 
Starosta – do Bruselu sa už dávno poslalo vyúčtovanie. A každý vychádza sám zo seba, pretože 
poslanec, ktorý začína svoju funkciu tak, že si chcel dať preplatiť faktúru vystavenú na svoju firmu 
a potom to odpočítať z dane. To je podvod.  
 
Ing. Nagy – prečo si kúpil starosta tablet? Aby sa na ňom vedel hrať zložitejšie hry. 
 
Starosta – ale toto si vyprosím. Ja som si tablet kúpil preto, aby som sa vedel pozrieť aj z diaľky keď 
som odcestovaný, ale technici sa môžu pozrieť na moju históriu aj v počítači aj v tablete, že aké úkony 
som vykonával.  
 



Václaveková – už by sme sa mohli baviť o niečom inom, pretože už nie o tabletoch ale o tabletách sa 
budeme musieť baviť, lebo tu dostanem zápal sedavých ústrojenstiev. Prosím vás nechajme túto tému 
a pokračujme ďalej. 
 
Ing. Nagy – poslanci ani nevedia s čím hospodárime. 
Ďalej poslanec Nagy mál problémy zo schvaľovaním záverečných účtov a so samotným rozpočtom. 
 
Starosta – veď bol schválený rozpočet, ktorý máte k dispozícii a vždy všetko bolo schválené v zmysle 
zákona a zákonom predpísanej lehote 
 

 
9. Rôzne 

Nakoľko k bodu interpelácie poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta informoval poslancov 
o udalostiach, ktoré sa stali od posledného zasadnutia. 

Program Deus – dostali sme 5 počítačov, 5 – notebookov a 3 multifunkčné tlačiarne, ktoré časom boli 
aj nainštalované a sme spojený so serverom ministerstva vnútra a takto všetky naše údaje a pohyby sú 
sledované. Obce budú mať povinnosť napojiť sa na tento server od septembra/2016 a s týmto krokom 
chcú zabezpečiť lepšiu informovanosť pre občanov. 

Prokuratúra – už z časti o tomto bola reč, nakoľko poslanec Ing. Balogh už poznamenal na začiatku, že 
sa obrátil na prokuratúru čo sa týka programu rokovania OcZ Interpelácie. Dostali sme od okresnej 
prokurátorky výzvu, aby sme predložili zápisnice a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.  
Podotýkam, že poslanci vždy mali možnosť interpelovať v bode rôzne, len akurát to nebol samostatný 
bod rokovania. Minulé zasadnutie sme však do programu rokovania nezaradili bod rôzne, pretože 
zasadnutie bolo zvolané len na prerokovanie žiadostí. Na návrh poslanca Ing. Balogha poslanci 
hlasovali o doplnení bodu Interpelácia, ale návrh neprešiel.  Neviem, či nás takéto udania na 
prokuratúru a súd pohnú dopredu, pretože takto ešte viac zaťažujeme zamestnancov obecného úradu. 
Niekedy mám pocit, že sa podaktorí tešia, ak nám vedia narobiť problémy a poprípade aj ukrátiť 
rozpočet obce. Ing. Balogh na 2.zasadnutí aj vyhlásil, že on nepomôže starostovi. Kto kandidoval za 
poslanca, asi to robil preto, aby pomohol obci a občanom. Poviem príklad, ak zostavím povodňovú 
komisiu, môžem tam dať Ing. Balogha? Nebude si myslieť, že pomáha mne, alebo bude vedieť, že 
pomáha obci? 
Otváram trocha osobné veci, ale som nútený, čo sa týka práce poslanca Nagya. Zdá sa mi, že pán 
poslanec zneužil stranu SMK, sklamal voličov a sklamal aj nezávislých kandidátov, ktorí nazbierali 
200 hlasov. Pán poslanec sa dostal do volieb vďaka strany SMK a teraz ho žiadam, aby sa vzdal 
mandátu poslanca. Už som ho na komisii vyzval, ale odpoveď som nedostal. Ani na otázky či sa cíti 
obyvateľom obce, či má rád našu obec som nedostal odpoveď. Od začiatku vedie proti nám vojnu, na 
sociálnej sieti dáva otázky kto je v obci šéfom – či starosta alebo poslanci? Doteraz  ani jedného z 
poslancov takáto otázka nenapadla. V zákone o obecnom zriadení sú všetky kompetencie rozpísané. 
Ďalšia provokácia bola ohľadne uloženia tabule so starým maďarským písmom. Ak by poslanec 
preštudoval, čo predpisuje stavebný zákon a nie hneď útočiť, že o tom nevedelo zastupiteľstvo. 
Stavebníctvo je prenesený výkon a nie originálna kompetencia a podľa stavebného zákona  § 117 odst. 
1 a zákona o obecnom zriadení §27 odst. 1 – za obec rozhoduje štatutár.  Ak komunikujete na sociálnej 
sieti, tak sa najprv presvedčte, či máte pravdu. 



Ekodvor – o tomto už bola reč, ale k odvodňovacím kanálom by som mal tiež pripomienku, že pán 
poslanec Nagy si z fotiek z kanálov robí seriál. Mi veľmi dobre vieme, kde sú problémy, ktoré sa 
snažíme neustále odstraňovať. Pán poslanec, ty si ešte za obec nespravil nič, ale tých kritizuješ, ktorí 
preto robia a robili. A čo sa týka diktafónu, ktorý používaš, ja si myslím, že to patrí k základnej 
inteligencii, že to svojim kolegom zahlásim, že si to nahrám. Tak isto, ako aj pozdravenie patrí 
k základnej inteligencii. Neučí sa to na vysokej škole, ale to naučia už rodičia malým deťom.  

Pravidelne som vás informoval o súdnych pojednávaniach, ktoré boli medzi Henrietou Nagyovou 
a Obcou Zemné. A aj teraz by som vás chcel informovať, že sme sa s pani Nagyovou 16. marca 
mimosúdne dohodli. Pani Nagyová ma začiatkom marca navštívili a spýtala sa , aký má obec úmysel 
alebo či sa vieme dohodnúť, pretože tento súd nemá ani víťaza ani porazeného. Dohodli sme sa 
vyplatiť sumu: 

1.  Rozsudok súdu za ušlú mzdu do 31.8.2014 - 2548,57 € + súdne trovy vo výške 1209,97 € 
2.    4,5 mesačné odstupné 2194,61 € 

Prečo bolo rozhodnutie takéto? Ja som mal už na začiatku takýto úmysel dohodnúť sa s kolegyňou s 5 
mesačným odstupným. Tu by som chcel pripomenúť, nakoľko pán Priskin už v minulosti naznačil, že 
kto uhradí túto škodu obci. Keď spočítame výdavky, ktoré by sme vyplatili Nagyovej za mzdu, a teraz 
ktorú platíme Kataríne Takácsovej, tak už teraz máme financie usporené.  

Dostali sme ďakovný list od detského domova sv. Michala z Ukrajiny za pomoc pri zbierke – ktorú 
starosta poslancom prečítal.  

Ďalej by som Vás chcel oboznámiť s dvoma veľkými projektmi, ktoré sú v obci rozbehnuté 

Dom Károlyi  - prebehlo verejné obstarávanie, ktoré vyhrala firma AVA stav Galanta v hodnote 
503.131,00 €. Je podpísaná dohoda a už sa aj na stavbe pracuje, termín dokončenia je teraz do 30.júna, 
ale prebiehajú rokovania a požiadali sme o predĺženie do 30.septembra. Ústne sme už dostali 
povolenie a už aj informáciu, že to na komisii prešlo a že o 2 týždne by sme tu mali mať aj zmluvu 
o predĺžení. Financovanie bude refundáciou, nemali sme iné na výber. Budú vykonané práce, ktoré 
musíme zaplatiť a na základe tej faktúry môžeme požiadať o preplatenie. Ďalej potrebujeme financie aj 
na vlastné náklady. Obec toto nezvládne bez úveru, preto sa na budúcom zastupiteľstve budeme 
zaoberať aj s týmto, ale do tej doby si vypýtame od troch bánk ponuky. Bolo to takto aj v roku 2010, 
keď sme mali rekonštrukciu Domu Jedlika, budovy základnej školy a výstavbu Ekodvora. Začalo sa 
nové volebné obdobie a budú vypísané projekty, ku ktorým musíme vykázať pozitívne hospodárenie.  
Obnova centrálnej časti – tu už dlhší čas prebieha verené obstarávanie – ktoré vyhralo taktiež AVA 
stav Galanta 1078657,29 €. Len teraz je verené obstarávanie na kontrole a vyžiadali si podklady, ktoré 
máme do budúceho týždňa odovzdať. Ak to schvália, následne sa môže zmluva podpísať. Tu 
nepotrebujeme žiadosť na predĺženie, nakoľko na základe monitorovacej správy sa termín automaticky 
predlžuje, a najlepšie by bolo práce uzavrieť do konca októbra.  
Len pre informáciu by som chcel povedať len toľko, že sme premiestnili trhovisko dočasne vedľa 
pohostinstva. 

 



PHSR – zmenil sa zákon od januára 2015 a do tohto obdobia schválené plány sa musia prepracovať. 
Ďalšia zmena je, že každý rok do mája musí zastupiteľstvo vyhodnotiť plnenie plánu a schváliť 
prípadné zmeny a podať hlásenie na kraj, nakoľko len tie projektu budú podporované, ktoré sú 
súčasťou PHSR.  
Na záver by som sa chcel poďakovať každému, kto sa zúčastnil na našej brigáde, v rámci ktorej sme 
vyčistili breh Váhu a chcel by som sa poďakovať aj našim skautom, ktorí upratali židovský cintorín 
a okolie. 

Ing. Balogh – zriadili sme komisiu verejného záujmu, ale nemáme schválenú náplň komisie. Kedy to 
schválime? Druhá otázka sa týka p. Nagyovej – asi ste mohli pán starosta povedať veľkú nepravdu, 
keď pani Nagyová teraz dobehla. Obec musí vyplatiť niekoľko tisíc eur a pán starosta to tlmočí, ako 
keby on vyhral súd. Dúfam, že na toto budeš reagovať. Chcel by som informovať občanov o tom, že 
15. mája o 16,30 hod. prof. Švejna bude prednášať v Dome Jedlika o II. piliery, pretože profesor bol 
jedným, ktorý navrhli II.pilier a určite by dobre poradil našim občanom od 20 – do 45 rokov, ktorí sú 
v tomto  dotknutí. Poslanec Nagy spomenul, že by bolo dobré, keby obecná polícia bola ukázaná 
v OTV a predstavili by sa, a aby tam informovali občanov, že na čo majú právo. Posledná vec je 
podanie návrhu na prokuratúru – ja som chcel tlmočiť len sťažnosť občanov, ale vy ste mi nedali 
právo, aby som to prezentoval, bol som nútený sa obrátiť na prokuratúru. A aj s cenou obce sa obrátim 
na súd. A ešte jedna vec – nepamätám sa, že by som niečo také povedal, že ja nepomôžem starostovi, 
chcel by som sa na to pozrieť vo video zázname. 

Ing. Nagy – poslanec Balogh vtedy povedal , že starostovi nepomôže ale občanom áno. Pred viac ako 1 
rokom Ing. Balogh povedal v Dome Jedlika na občianskom fóre, že starosta sa správa ako malý kráľ, 
vtedy som to bral s rezervou. Ale ako bolo po voľbách, z malého kráľa sa stal kráľ Bób, ale ani toto 
nestačilo, lebo sa to nedá inak nazvať, ale odborná literatúra toto nazýva, že v osobe starostu je kult 
osobnosti – a v duchu tohto je to všetko schválené.  

Poslanec Nagy následne prečítal prítomným, čo v sebe zahŕňa pojem kult osobnosti a prirovnal ho 
k takým osobnostiam ako Stalin a  v maďarsku Mátyás Rákosi.  

Program SMK som vždy podporoval, lebo tam nie sú zlé veci, ale aby som sa vzdal – keď sa vzdá 
starosta, vzdám sa aj ja mandátu. Toľko peňazí takto usporíme, lebo takto obec vydá 1,4 mil korún na 
plat starostu a z toho vie rozdávať škole 2% z dane. Viete koľko to je peňazí? Či som obyvateľom 
obce? Vtedy som občanom keď míňaš moje dane na ukážkové projekty? Obecná televízia vždy 
ukazuje len to, čo robí starosta, ako sa zabáva, ale nikdy som nevidel že pracuje. K tabuli len toľko že 
ja o koze, starosta o voze. Ku kanalizácii iba toľko, že som sa začal s týmto problémom zaoberať, lebo 
ma požiadali obyvatelia, ktorí tam bývajú – lebo stojí tam voda a zapácha to. Kanále sú vyčistené iba 
na 95 % . Neviem aký je problém s pozdravom. Tu sú staré tety zvyknuté, že si vykrikujú krížom cez 
ulicu, ja mávnem len rukov. Je to zlá vlastnosť, keď sa niekto nezdraví?  

Václaveková – sme v obci a ľudia tu väčšinou súdia podľa toho, kto sa im zdraví. Mňa tak učili, aby 
som sa pozdravila hlasno – zdôrazňujem hlasno, pretože takto poctím toho druhého, že som ho 
zbadala. 



Ing. Nagy – a viete kto povedal, že nikto nie je vo vlastnom dome a štáte prorok? Oni vedia (ukázal na 
poslancov) – lebo chodia do kostola. Prečo hovorím toto? Lebo by mali prečítať bibliu, pretože toho 
človeka si ja veľmi ctím a je mojím idolom, ktorého ukrižovali – to sa nikdy nedočítate v biblii že by 
sa zdravil ľuďom. Ale neviete prečo , ale ja viem. K tomu netreba čítať bibliu, pretože k tomu treba 
byť duševne zrelý aby ste to pochopili. Teraz som prispel k tomu, že prečo ma manželka starostu 
oslovila že farár, lebo sa s tým veľa zaoberá a používa to slovo. A viem veľmi dobre že ona, starosta, 
Ilike Kocsisová a skupina chcú odtiaľto odpratať farára. Nemôže sa takéto robiť, on vie o mnoho viac 
ako mi. Je to cynické, pretože práve tí, ktorí tu sedia o proti mne, ste dali do parku pred kostolom 
stĺpy, a skláňajú sa, ale nezbadajú že svoje zadky vytŕčajú smerom na toho, ktorý je tam ukrižovaný. 
A to všetko len preto, že tu nasledujete kult osobnosti. A všade je len tých 15 ľudí a len ich ukazuje 
obecná televízia. 

K súdu toľko, že z čoho bolo vyplatených tých 4-5 tis. Eur, keď to nebolo v rozpočte? Tak potom tu sú 
nejaké čierne peniaze, pretože ináč sa to nedá vyplatiť. Obnova centrálnej časti – vlani bolo povedané, 
že sa to musí dokončiť do konca roku 2014. Ako je to možné, že tu sa robí verejné obstarávanie už 
dlhšie ako pri autostráde.  

Václaveková – ja neviem, že kam sme došli, že na pani Kocsisovú takéto povedať že pracuje proti 
farárovi. Alebo niečo také, že zadkom sa otáčajú pri kladení vencov? 

Starosta – komisia verejného záujmu bola zriadená a už mali aj prvé zasadnutie a plán činnosti majú 
alebo nie, ale ich činnosť upravuje zákon. Predseda vypracoval aj VZN, ktoré bude prerokované až na 
ďalšom zasadnutí, pretože teraz sme už nestihli termíny. Čo sa týka súdnych sporov – ja si nemyslím, 
že by som to tak prezentoval, že som zvíťazil ja, alebo obec. Ja som len toľko povedal, že čo povedala 
bývalá kolegyňa, že tento spor nemá ani víťaza ani porazeného. Som rád, že pani Nagyová prišla, lebo 
vie dosvedčiť, že to tak povedala. Pán poslanec Balogh možno že má aj iné vedomosti, veď nie len že 
bol na súde, ale mám aj také vedomosti, že aj predsedu okresného súdu osobne vozí s autom na 
poľovačky. Možno že to nie je pravda, neviem.  

Ing. Balogh – tak toto si vyprosím, takéto klamstvá 

Starosta – mňa môžete s klamstvami obviňovať?  Ohľadne besedy so Švejnom – toto môžeme iba 
podporovať, hlavne keď ešte naši občania dostanú informácie o dôchodkovom sporení. Čo sa týka 
prokuratúry – o vašom návrhu pridať bod interpelácie hlasovali poslanci a návrh neschválili. Ak chcete 
podať na súd rozhodnutie zastupiteľstva o udelení ceny starostu, tak súd rozhodne. Zastupiteľstvo z 12. 
decembra si môžete vyžiadať a pozrieť sa na to, čo ste vtedy povedali. 

Na dotazy poslanca Nagy – neviem či beriete vážne zasadnutie, pretože na zasadnutí komisie som mal 
ten pocit, že si robíte žart z každého a dobre ste každého naštvali a potom sa na konci usmievali. 
Neviem ako si to mám vysvetliť. Takéto hovoriť že sa správam ako kráľ, pretože sa môžete spýtať aj 
kolegov a kolegýň ako sa právam, pretože tolerujem aj kolegov a vypočujem si ich, tak isto ako aj 
občanov a nesprávam sa s nimi povýšenecky. Keď hovoríte tu o financiách, tak sa najprv zamyslite 
nad sebou, či u vás nepracovali chlapci Dömötöroví na čierno. Netvrdím to, ja sa len pýtam. Ďalej čo 
sa týka 2% z mojich daní – to sa ma predseda rady školy pýtal v obecnej televízii, ale nie len mňa sa 
pýtal, ale ešte aj viacerých. No a že sa chodím zabávať? Prečo sa nechodíte zabávať spolu so mnou? 



Prečo ste sa neprišli zabaviť v nedeľu do Komoče na konferenciu, ktorá trvala od 13.00 hodiny do 
večera, veď ste dostali pozvánku, alebo na brigádu na Váh. Máme zábavu skoro každý víkend. Ďalej si 
neviem vysvetliť, že vy sa pán poslanec stotožňujete s Bohom, alebo sa naňho chcete podobať? Toto 
nekomentujem. Ďalej tvrdíte, že sme stratili 1,1 mil. eur na obnovu hlavného námestia. Už som to 
viackrát zopakoval, že verejné obstarávanie sa takto predĺžilo. Tu sa jedná o to, aby toto verejné 
obstarávanie bolo vypracované tak, aby to na kraji schválili a čím skôr aby sme mohli podpísať 
zmluvu a mohli sa začať práce. Verím tomu, že sa nám podarí uskutočniť tento projekt aj napriek 
tomu, že mám takú predtuchu, že vy by ste sa aj tešili, keby sme to nevedeli zrealizovať.    

Hlavná kontrolórka – k projektu by som chcela toľko dodať, preto že tu viac krát odznelo, že sme 
stratili tie peniaze. Minule bola v televízii relácia, kde sa redaktor pýtal  ministra, do kedy treba 
vyčerpať financie. Ak je podpísaná dohoda, tak do konca roku 2015. Akurát o tom bola reč, že sa 
verejné obstarávania preťahujú a pán minister iba opakoval, že oni to majú zazmluvnené a financie 
treba vyčerpať do decembra tohto roka. Mi sme financie ešte nedostali, ale dohodu máme. 

Ing. Nagy -   a kde sú zmluvy?   

Hlavná kontrolórka – pravdaže máme zmluvy a toto som hovorila 

Ing. Nagy – ale v tej zmluve je iba do konca decembra 2014, ale treba k tomu dodatok . Ja sa teším, 
veď to bude moja ulica. 

Hlavná kontrolórka – a to je chyba, že to bude vaša ulica, a nie iná. Pretože sú tu obyvatelia, ktorí by 
privítali takúto rekonštrukciu vo svojej ulici, napríklad tí, ktorí by to naozaj potrebovali, napríklad 
rekonštrukciu kanálov. Prečo raz nepôjdete s pánom starostom a spýtate sa ministra, ako to je. Ešte 
nikdy ste neprišli s návrhom, čo by sa dalo spraviť, vy len stále kritizujete.  

Starosta – nerád sa opakujem, ale v zmluve, ktorú som podpísal s pánom ministrom Jahňatkom, je 
december 2014. Mali sme termín aj na odovzdanie monitorovacej správy do konca októbra 2014 , čo 
som aj osobne podal. Vtedy som sa spýtal, či netreba zaslať žiadosť na predĺženie, pretože je október 
a ešte prebieha verejné obstarávanie. Ale ako sme odovzdali monitor, automaticky sa predlžuje termín.  

Nagy mal pripomienky ešte k bilbordom, že aj tam je iný dátum, takže tu sú len klamstvá.  

Pán starosta uzavrel tému a odovzdal slovo poslankyni Kocsisovej, ktorej sa veľmi dotklo, že ju 
poslanec Nagy obviňoval, že ona robí všetko proti farárovi.  

JUDr. Balogh – vrátil by som sa k Štatútu obce – bolo veľa pripomienok, a určite je tento schválený 
štatút lepší ako bol pôvodný návrh, ale mohol by byť aj lepší. Keby sme to boli prediskutovali na 
komisii, tak by sme možno schválili aj také návrhy, ktoré teraz neprešli, pretože keby som mal 
niektoré termíny vysvetlené, určite by som nehlasoval tak, ako teraz. Napr. originálna pôsobnosť obce 
– ani neviem čo to znamená, čo sa pod týmto pojmom rozumie. Len takéto otázky som chcel na 
komisii prediskutovať. 

 



Starosta – v Štatúte obce sme schválili všetko, čo je v súlade so zákonom. Aj tento bod interpelácie 
dokazuje, že keby sme si sadli k štatútu na komisii aj tak by sa to ťahalo do nekonečna na 
zastupiteľstve a to súdim podľa toho ako niektorí poslanci reagujú na jednotlivé návrhy. Samospráva 
má originálne a prenesené kompetencie. V prenesených kompetenciách prevažne rozhoduje starosta 
(napr. stavebníctvo ), ale pri originálnych kompetenciách vo väčšine prípadov rozhoduje zastupiteľstvo 
-  v tých veciach, v ktorých nemôže starosta. 

Ing. Balogh – radšej sa neospravedlňujte, pretože právo takéto nepozná že originálna pôsobnosť 

Starosta – tak ja sa spýtam- školstvo je originálna či prenesená kompetencia? 

Ing. Balogh – tento výraz len používate 

Starosta – potom škola funguje protiprávne? Toto je omyl. Škola je prenesená kompetencia. Školský 
klub, jedáleň a MŠ sú originálne kompetencie. 

Ing. Balogh – túto terminológiu ste zaviedli len vy. 

Starosta – dávam vám do pozornosti poslanec Balogh a Nagy si prečítať školský zákon, a máme aj 
jedného občana, ktorý sa v tomto dobre vyzná – je to Zoltán Priskin. 

Zoltán Priskin -   nechcem teraz o tomto prednášku, túto terminológiu naozaj používa, ale len školský 
zákon. Nemá to nič spoločné zo štatútom.  

Starosta – vy poznáte asi len školský zákon, ale ako som už spomenul stavebný zákon  - ktorý je 
prenesený. Ale štatút bol schválený a dobré by bolo túto tému uzavrieť. Slovo mal poslanec JUDr. 
Balogh. 

JUDr. Balogh – chcel by som vás oboznámiť s prácou komisie pre verejný záujem – ktorá zasadla 
14.4.2015 na OcÚ, ktorej sa zúčastnili členovia  a hlavná kontrolórka. Vypracoval som aj rokovací 
poriadok, ktorý som rozposlal poslancom a členovia komisie ho schválili. Následne sme pristúpili 
k otváraniu obálok – mali sme jedno majetkové priznania od pána starostu, ktoré bolo podané do 
podateľne obecného úradu zákonom ustanovenej lehote. Komisia posúdila, že starosta obce postupoval 
a dodržal zákon č. 357/2004 .    

Zástupca starostu – tento zákon sa vzťahuje len na starostu, alebo aj na riaditeľov školských inštitúcií? 

JUDr. Balogh – majetkové priznanie podala aj riaditeľka PaedDr. Podvorečná, ale tento zákon sa 
vzťahuje iba na verejných činiteľov, takže ona takúto povinnosť nemá.  

Ing. Nagy – minule tu bola diskusia o tom, či to má starosta podať do konca marca, alebo do 30 dní od 
volieb. Lebo podľa mňa do tých 30 dní. A predchádzajúce podania by som navrhoval komisii prešetriť 
a porovnať, pretože si myslím že neboli podané.  

 JUDr. Balogh – mi sme sa zaoberali s rokom 2014 

Ing. Nagy – preto žiadam komisiu, aby prešetrila aj ostatné priznania, pretože podľa mňa neboli 
podané 



JUDr. Balogh – starosta mal podať priznanie do konca marca, pretože on nebol ako novozvolený 
starosta. Do 30 dní podávajú len noví starostovia. K priznaniu bola priložená aj fotokópia 
z registratúrneho denníka, kedy bolo priznanie doručené. Komisia nemala žiadne výhrady, všetko bolo 
v poriadku.  

Ing. Nagy – ale v tom prípade keď starosta za uplynulé roky nepodal priznanie? 

Starosta – ale odkiaľ to beriete pán poslanec, že som ich nepodal? 

Ing. Nagy – lebo nebola takáto komisia 

Starosta – ale ešte raz sa pýtam, odkiaľ to máte, že som nepodal priznanie?  Ani teraz som to 
neodovzdával komisii 

Ing. Nagy – tak by o tom malo byť potvrdenie, že ste to odovzdal 

Starosta – pravdaže máme o tom potvrdenie 

Ing. Nagy – ale oni si to aj tak môžu vyžiadať 

Nagyová Henrieta – poslanec Balogh poznamenal keď som prišla, že aká som rozčúlená. Ale správne 
slovo je, že som skôr zúfalá. Pán starosta, naozaj sme sa tak rozišli, že už nebudeme túto tému 
rozoberať. Ja som ťa vtedy navštívila, pretože som sa chcela spýtať, či sa chcete odvolať na krajský 
súd, pretože som si myslela, že rozhodnutie je právoplatné, nakoľko podľa toho ako môj právnik 
rozhodnutie prevzal, už bolo právoplatné. Lebo ak sa nechcete odvolať, tak by ste tam mali riešiť aj 
poisťovne – pretože rozsudok znel, že pracovný pomer trvá. Ja som sa spýtala, či ste návrh podali a ty 
že ešte nie, pretože ešte neuplynula doba. Ty si mi povedal, že až na budúci utorok uplynie lehota, ešte 
si sa nerozhodol, ale je to pripravené a aj to si mi povedal a teraz ťa citujem, že by si už nechcel 
pokračovať v súdnom pojednávaní a na to som povedala, že ani ja. Ty si aj to povedal, že si to niekde 
aj tušil, že to vyhrám ja, a ja som ti povedala, že táto hra mám len porazených, že som súd vyhrala ja, 
ale ozajstnou porazenou som tiež ja. A v tomto sme sa zhodli. Ďalej sme sa dohodli aj v tom, že si 
neviem predstaviť, že by som sa sem vrátila po toľkýchto nepríjemnostiach. A nebola to mimosúdna 
dohoda, ale rozhodnutie súdu. 

Starosta – naozaj sme sa zhodli v tom, aby sme to už toľko nepreťahovali ale pokladal som to za 
dôležité, aby som o tomto informoval zastupiteľstvo, ale aj občanov. Snažil som sa to povedať 
v krátkosti a čo najvýstižnejšie a aj som sa snažil citovať, ale nedá sa hodinová porada odprezentovať 
v niekoľkých  minútach. Ale ja si myslím, že sme sa dohodli mimosúdne, na základe rozhodnutia 
súdu. Čo som aj povedal vo svojej správe. A aj to som citoval čo si povedala ty, že tento súd nemá 
víťaza ani porazeného.  

Nagyová Henrieta – ja som povedala, že nemá len porazeného. A ani ste sa nepoďakovali za moju 26 
ročnú prácu. 

Starosta – záver je, že sme sa vlastne dohodli na tom, čo som ja navrhol pred rokom, a to 5 mesačné 
odstupné. Nikomu už nechýba, aby sme chodili toľko na súd. 



Zoltán Priskin – o tomto rozhodnutí by som sa chcel obrátiť na poslancov, pretože sa nejedná len 
o sumy, ktoré boli sestre vyplatené, ale tam sú aj súdne trovy a odmeny pre advokátov, ktoré sa takisto 
zakalkulujú do rozpočtu obce. Ja apelujem na poslancom, že tu niekedy rozhodujú o sume 70 €, a teraz 
sa jedná o viac. Je to veľmi pekne načasované, že v bode rôzne sa niečo povie o Henriete Nagyovej, 
práve keď je už pol 2 po polnoci a v takej forme je to podané, že Nagyová Henrieta sa sem chcela aj 
vrátiť pracovať. Vyzývam občanov, že toto je hra jedinca, a ja som sa spýtal starostu, či bude znášať 
následky ak prehrá súd. Ešte jednu vec chcem povedať, že pri žiadostiach chýbala jedna žiadosť a to 
od Magdalény Priskinovej, ktorú ona dnes doručila. Bolo by to galantné prečítať to, omnoho 
galantnejšie, od ďakovného listu, ktorý ste poslali. 

Starosta – žiadosť bola dnes podaná. Nebola prerokovaná na komisiách a ani som sa ňou nevedel dnes 
zaoberať. Veď si nemyslíte že čakám na to, aby sa ku mne doručila žiadosť. A aj včera som dostal list 
od TV Nové Zámky, a ani to som nepriniesol na dnešné zasadnutie, pretože pred najbližším 
zasadnutím komisie prejednajú  tieto žiadosti. 

Napriek tomuto Zoltán Priskin prečítal prítomným list pani Priskinovej.   

Starosta – naozaj že rokujeme už takmer 8 hodín, ale ja som vo svojej správe informoval aj o súdnych 
trovoch. Pán Priskin spomenul aj poplatok advokáta – ktorý u nás nie je aktuálny, nakoľko JUDr. 
Nagy nám robil službu bezplatne. Čo sa týka času, aj ty si bol poslancom 8 rokov a dobre vieš, že 
nemôžem pred Štatút obce, pred správu hlavnej kontrolórky dať správu o súde.  

Ing. Balogh – ja som sa spýtal, že odkiaľ zoberieme tieto peniaze a dúfam, že hlavná kontrolórka 
vyčísli, aká škoda vznikla takto obci a ako obci vrátiš tieto peniaze. Ešte ku komisii verejného záujmu 
len toľko, že nemá v náplni iba majetkové priznanie, ale aj sa má zaoberať aj s ostatnými verejnými 
záujmami. 

Starosta – na budúce zastupiteľstvo vyčíslime, aké prípadné škody nastali v dôsledku súdu, buď ja, 
alebo hlavná kontrolórka 

Ing. Nagy – ja nie proti osobe Jánosa Bóba mám problémy, ale proti starostovi, lebo sa mi nepáči jeho 
práca  

Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky, pristúpilo sa k ďalšiemu bodu.          
       

10. Návrhy na uznesenie 
Pán starosta poprosil predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy, o ktorých nebolo hlasované. 

Poslanci jednohlasne schválili : OcZ ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu VZN obce 
Zemné na úseku ochrany a tvorby životného prostredia 

Ďalší návrh znel : poveriť starostu obce o riešenie havarijnej situácie na ekodvore do ďalšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci návrh neschválili, nakoľko hlasovali nasledovne : 3 – 
za, 1 – proti, 4 – sa zdržali. 



Ostatné návrhy boli priebežne prečítané a bolo o nich hlasované, takže nebolo potrebné sa k nim znova 
vracať. 

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

 

                

 

 

                                 
                                            Ing. Bób János 
                                                Starosta obce 

 
 

Overovatelia zápisnice:                        

 

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

       Helena Kocsisová                                                                    Patrik Farkas  
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