
Uznesenia
 7 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom,

konaného dňa 22. septembra 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu

uznesenie č. 124/220915-Z 
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie kontrolu uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
    

                  
uznesenie č. 125/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plnenie  rozpočtového  a programového  hospodárenia  obce  Zemné

k 30.06.2015

uznesenie č. 126/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu  hlavnej  kontrolórky z kontroly  vystavených  účtovných  dokladov,

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

uznesenie č. 127/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu v Rokovacom poriadku - článok 15)  Organizačne- technické 

zabezpečenie, bod 3  - predĺžiť termín  vyhotovenia zápisnice z rokovania
Ocz na 14 pracovných dní od jeho uskutočnenia

uznesenie č. 128/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu  hlavnej  kontrolórky  z  kontroly  platnosti  a dodržiavania  VZN

a vnútorného predpisu obecného úradu

uznesenie č. 129/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné

uznesenie č. 130/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemné



uznesenie č. 131/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje po  súhlasnom  stanovisku  hlavnej  kontrolórky  obce  Márie  Kocsisovej

zvýšenie  jej  pracovného  úväzku  z doterajších  12,5  %  na  25,0%
s účinnosťou od 1.10 2015.

uznesenie č. 132/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje realizáciu a úhradu naviac prác na ,,Rekonštrukcii pamätihodnosti Dom

Károlyi s kultúrnou hodnotou“ na základe verejného obstarávania číslo
UVO:167/2015 zo dňa 25.8.2015 ozn. 17548 – IPP v hodnote 213.821,18
€

uznesenie č. 133/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zapracovať do rozpočtu obce na roky 2016-2017 vyčlenenie finančných

prostriedkov na zabezpečenie nábytku do interiéru ,,Domu Károlyi“

uznesenie č. 134/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zapracovať do rozpočtu obce na roky 2016-2017 vyčlenenie finančných

prostriedkov na zabezpečenie nábytku do izieb ,,Domu Károlyi“

uznesenie č. 135/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje vykonať prieskum ohľadne odkúpenia dvoch susedných rodinných domov

pri Dome Károlyi a do 31.3.2016 predložiť návrh na riešenie

uznesenie č. 136/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
odkladá žiadosť  obyvateľov  obce  Zemné súp.č.  269,270,271,273 a 274,  nakoľko

príjazdové  cesty  k rodinným  domom  sú  vybudované  v súlade
s projektom ,,Obnova centrálnej časti obce Zemné“

uznesenie č. 137/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje spoluúčasť v projekte  prevencia  kriminality  ,,  S kamerami  sa  cítia

obyvatelia bezpečnejšie“ vo výške 1.834,70 €



uznesenie č. 138/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje                 odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území obce Zemné, vedené na LV

č. 494 parc. reg. „C“ č. 458/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej
 výmere 209m2 ,v podiele 2/5 (tj. 83,60 m2), stavby - rodinný dom súp.č.
229 na parc. CKN č. 458/1  v podiele 2/5  a   LV č. 495 parc. reg. „C“ č.
458/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2 ,v podiele
2/10 (tj. 18,80 m2) za kúpnu cenu 2.000,00 € od dedičov: František Jóba
bytom Zemné č. 229 a Lívia Brnulová rod. Jóbová bytom Neded č. 101 –
po nebohom Františkovi Jóbovi

uznesenie č. 139/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o hospodárení STKO N-14, a.s. za rok 2014

uznesenie č. 140/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje žiadosť  Hermana  Mészárosa  a manželky  Valérie  bytom  Zemné  č.  699

o poskytnutie jednorazovej výpomoci vo výške 250,00 €

uznesenie č. 141/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje žiadosť  Reného Tótha  bytom Zemné č.  688 o poskytnutie  jednorazovej

výpomoci vo výške 500,00 €

uznesenie č. 142/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
odmieta žiadosť  Teodora  Vallo  bytom  Nové  Zámky,  ul.  B.Nemcovej  č.  2

o poskytnutie finančnej výpomoci

uznesenie č. 143/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie žiadosť  Ing.  Juraja  Illés  bytom  Červený  háj  808  ohľadne  parkovania

autobusov na chodníku v ulici Červený háj a poveruje predsedu verejného
poriadku o vypracovanie odborného posudku, ktorý predloží na najbližšie
zasadnutie OcZ.



uznesenie č. 144/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi  obce  pripraviť  a zaradiť na  rokovanie  OcZ  návrh  na

aktualizáciu  Rokovacieho  poriadku  OcZ  s cieľom  jeho  zosúladenia  so
Štatútom obce Zemné a ostatnými predpismi. Termín do konca apríla 2016

uznesenie č. 145/220915-Z
obecné zastupiteľstvo
odporúča vypracovať VZN týkajúce sa podmienok používania pyrotechniky na území

obce Zemné

..............................................................                           ..............................................................
           JUDr. Peter Balogh                                               Ing. János Bób
        predseda návrhovej komisie                                                       starosta obce


