
Uznesenia 
z 8 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 30. novembra 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
 
uznesenie č. 146/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
 
Prítomných 7 poslancov :  
6 za – Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
Ildikó Országhová          
1 sa zdržal – Ing. Ľudovít Nagy 
 
         
 
uznesenie č. 147/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje      a) plnenie rozpočtového a programového hospodárenia obce Zemné 

k 30.09.2015 
                      b)  rozpočtové opatrenia podľa prílohy č. 2 v sume 888.509,24 € k 30.09.2015 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 148/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky z kontroly vystavených účtovných   

 dokladov, kontrola výdavkov a finančných operácií za III. štvrťrok  
 2015 v obci Zemné  

 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 149/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Zemné za rok 2014   
 
Prítomných 7 poslancov :  
6 za – Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
Ildikó Országhová          
1 proti – Ing. Ľudovít Nagy 
    
 
 
 
 



uznesenie č. 150/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu nezávislého audítora RVC Senica s.r.o. – zodpovedný   
   audítor Ing. Mária Kasmanová o overení účtovnej závierky zostavenej  
   k 31.12.2014 
 
6 za – Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
Ildikó Országhová          
1 sa zdržal – Ing. Ľudovít Nagy 
 
 
 
uznesenie č. 151/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu nezávislého audítora RVC Senica s.r.o. – zodpovedný   
   audítor Ing. Mária Kasmanová o overení konsolidovanej účtovnej  
   závierky zostavenej k 31.12.2014 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 152/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie dodatok správy nezávislého audítora RVC Senica s.r.o. –    
   zodpovedný audítor Ing. Mária Kasmanová -  o overení súladu   
   konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovou závierkou  
   a s konsolidovanou účtovnou závierkou 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 153/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie záznam o kontrole vykonanej OÚ Nitra, odborom  výstavby a bytovej 

politiky 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 154/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR 
 
Prítomných 7 poslancov : za – jednohlasne 
 
 



uznesenie č. 155/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie výsledok kontroly programu: EUROPA FOR CITIZENS 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 156/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 
 
Prítomných 7 poslancov : za – jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 157/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie opatrenie starostu na odstránenie nedostatkov zo správy NKÚ Nitra 
 
Prítomných 7 poslancov : za – jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 158/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

a vlastného imania ku dňu 31.12.2015 podľa príkazného listu starostu 
obce Zemné 

 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 159/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  ukončenie pracovného pomeru s náčelníkom obecnej polície Zemné 

Miroslavom Hegedűsom dňom 30.09.2015 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 160/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  vymenovať za náčelníka obecnej polície v Zemnom príslušníka obecnej 

polície Erika Cigáňa dňom 01.12.2015 
 
Prítomných 7 poslancov : za - jednohlasne 
 



uznesenie č. 161/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje udelenie ceny Čestný občan za rok 2015 pre: Lajosa Vargu predsedu Rádu 

rytierov Ányosa Jedlika 
 
Prítomných 9 poslancov  
8 za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz,  
Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková          
1 sa zdržal – Ing. Ľudovít Nagy 
 
 
 
uznesenie č. 162/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  udelenie Ceny obce za rok 2015 pre:  
 Vojtecha Bombicza  Zemné 249  IN MEMORIAM  a  
 Etelu Szapuovú Zemné 795 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
  
 
uznesenie č. 163/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie udelenie Ceny starostu za rok 2015 pre:  
 Róberta Hajabácsa Zemné 854 
 Jána Orosza Zemné  419 
 rodinu Brutovskú Košice, Rožňavská 17 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
uznesenie č. 164/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje VZN obce Zemné č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Zemné 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 165/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  VZN obce Zemné č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Zemné 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
 
 
 



uznesenie č. 166/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  VZN obce Zemné č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zemné 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
uznesenie č. 167/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky  

a)  z kontroly platnosti a dodržiavania VZN v Obci Zemné 
b)  z kontroly čerpania dovolenky starostu v roku 2015 
c)  z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ 

 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 

 
 

 
uznesenie č. 168/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť o udelenie dotácie pre Karate klub Kyokushin v Zemnom v sume 

500,00 Eur 
 
7 za – Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
Ildikó Országhová, Monika Václaveková          
1 proti – JUDr. Peter Balogh 
1 sa zdržal – Ing. Ľudovít Nagy 
 
 
 
uznesenie č. 169/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť TJ Agro  Zemné o zvýšenie dotácie v sume  2362,- Eur 
 
8 za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh , Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena  
Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová , Monika Václaveková                  
1 sa zdržal – Roman Bombicz  
 
 
 
uznesenie č. 170/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť  Tibora Ďuricu bytom Zemné č. 132  o odpustenie časti (83 m3) 

poplatku za stočné a zaplatiť stočné  (36 m3 x 0,80 € )v sume 28,80 Eur 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
 
 
 



uznesenie č. 171/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť ZŠ Zemné o vrátenie príspevkov za školský klub detí v sume  

455,00 Eur 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
uznesenie č. 172/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť ZŠ s VJM Zemné o  vrátenie poplatku za školskú družinu  v sume 
 300,00 Eur 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 173/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje vyplatenie obnovy a ladenia klavíru v hodnote 2.000,00 Eur 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
uznesenie č. 174/301115-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje členku komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu Kitti 

Országhová  nahradiť členkou Mgr. Katarínou Takácsovou 
 
Prítomných 9 poslancov : za - jednohlasne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                           .............................................................. 

                Tomás Kocsis                                      Ing. János Bób 
        predseda návrhovej komisie                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍKAZ STAROSTU OBCE ZEMNÉ Č . 1/2015 
zo dňa 01.12.2015 

 
na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, 

 rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania v roku 2015 
Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov , v zmysle 

zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Zemné 
 

p r i k a z u j e m 
vykonať r i a d n u inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

a vlastného imania ku dňu 31.12.2015 
Na vykonanie inventarizácie menujem členov: 
1.  Ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, 
s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova, v 
súlade s ustanovením internej smernice 
v zložení: . 
a) predseda     Helena Kocsisová – poslankyňa OcZ v Zemnom 
b) členovia komisie:   Mária BÓBOVÁ, Ing.  

Beatrica DÖMEOVÁ, Ing. 
Eva ĎURICOVÁ 
René IŽÁK 
Anita KUTAKOVÁ 
Katarína BOMBICZOVÁ 
Tímea BORKOVÁ, Mgr.  
Edita SZALAIOVÁ 

                                                                 
Táto inventarizačná komisia zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného 
i nehmotného majetku obce, a rozpočtovej organizácie obce, vrátane zaúčtovania inventarizačných 
rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve a internými smernicami. 
V zmysle §30 zákona o účtovníctve sa skutočný stav majetku hmotnej a nehmotnej povahy zisťuje 
fyzickou inventúrou, pri záväzkoch, rozdiele majetku  a záväzkov a vlastného imania  sa skutočný stav 
zisťuje dokladovou inventúrou. 
 
2. Čiastkových inventarizačných komisií (ČIK):  
Čiastkové inventarizačné komisie budú vytvorené v školských zariadeniach obce  podľa miesta uloženia 
majetku a podľa druhu majetku. 
Za vytvorenie ČIK a za vykonanie  riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov a vlastného imania v školských zariadeniach s právnou subjektivitou obce ku dňu 
31.12.2015 zodpovedajú  štatutárni zástupcovia škôl: 
a) ZŠ VJS Zemné :    PaedDr. Gertrúda PODVOREČNÁ – riaditeľka 
b) ZŠ VJM A.Jedlika v Zemnom :  Mgr. Blanka LÓTHIOVÁ – riaditeľka  
Menovaní štatutárni zástupcovia   ČIK zodpovedajú  za uskutočnenie  inventúr podľa miesta 
a charakteru majetku. 
  
Podľa vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie s účinnosťou od 01.10.2014: 
3. Zloženie vyraďovacej komisie: 
a/ predseda:                                            Helena Kocsisová  poslankyňa OcZ v Zemnom 
b/ členovia                                              Katarína Bombiczová 
                                                                Mária Bóbová, Ing. 
                                                                Edita Szalaiová 
4. Zloženie likvidačnej komisie: 
a/ predseda                                            Helena Kocsisová poslankyňa OcZ v Zemnom 
b/ členovia                                             Eva Ďuricová 
                                                               Anita Kutaková 
                                                               Edita Szalaiová 



 
    
5. Školenie členov inventarizačných komisií 

Školenie zrealizuje predseda ústrednej inventarizačnej komisie do :  03.12. 2015. 
Všetkých členov  oboznámi s postupom inventarizácie,  s kompetenciami a zodpovednosťami 
v období vykonania inventarizácie. 
 

6. Časový harmonogram inventarizácie 
• Termín začatia fyzickej  inventúry:     03.12.2015 
• Termín ukončenia fyzickej inventúry:    10.12.2015 
• Termín začatia dokladovej inventarizácie    11.12.2015 
• Termín ukončenia riadnej inventarizácie majetku                         

a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania 31.12.2015 
• Inventarizácia zásob sa vykoná k                                         31.12.2015 
• Inventarizácia peňažných prostriedkov sa vykoná k                     31.12.2015 
• Inventarizácia ostatného majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov / peňažné prostriedky na bankových účtoch , stav 
úverov, rezerv, pohľadávok, záväzkov, účtov časového rozlíš. 
opravných  položiek, nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, a 
pod./ sa vykoná k 31.12.2015 a termín ukončenia                       20.01.2016 
 

7. Spracovanie inventúrnych súpisov IK 
Výpisy z dátových súborov podľa jednotlivých skupín majetku zabezpečia  IK 
Členovia IK a osoby zodpovedajúce za zverený majetok  fyzicky alebo z dokladov odsúhlasia 
stav majetku, pohľadávok, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov a vlastného imania a 
vyhotovia inventúrne súpisy. 
Porovnajú skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii a 
vyčíslia inventarizačné rozdiely. 
Vyhotovia čiastkové inventarizačné zápisy 
Návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku. 
Za spracovanie sú zodpovední   predsedovia IK. 
Termíny spracovania dát podľa časového harmonogramu inventarizácie. 

 
8. Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku  
      

Zodpovedá predseda UIK 
Spracovanie inventarizačného zápisu. 
Predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku na schválenie  
štatutárnemu orgánu. 
Odovzdanie štatutárnemu zástupcovi účtovnej jednotky dňa  14.12.2015 

 
9. Prerokovanie výsledkov inventúr 

Spracovanie inventúrnych súpisov    14.12.2015 
Návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov. 
Návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku za  účtovnú 
 jednotku        14.12.2015 
Ostatné návrhy a opatrenia     31.12.2015 
Úlohy vykonajú členovia ČIK a UIK, zodpovedá predseda UIK. 
Termín ukončenia a odovzdania záznamu dokladovej inventarizácie: 20.01.2016 
 

10. Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných    
    rozdielov 

Vykoná poverený člen UIK, zodpovedá predseda UIK. 



Termín zaúčtovania inventarizačných rozdielov ku dňu   31.12.2015. 
Zaúčtovanie vykoná zodpovedný zamestnanec OÚ. 
Odúčtovanie vyradeného majetku na základe štatutárnym orgánom schváleného návrhu 
 ku dňu        31.12.2015. 
Spracovanie správy z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku 
 a záväzkov a vlastného imania ku dňu     31.12.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zemnom, 01.12. 2015.                        Ing. János BÓB 
        Starosta obce Zemné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram inventúr podľa klasifikácie majetku, ktoré má účtovná jednotka vykonať: 
Druh položky 
Spôsob inventúry Termíny Účt. skup.resp. účet 
Dlhodobý nehmotný majetok 
Drobný dlhodobý nehmotný 
majetok 
dokladová (fyzická) 
1 x ročne 
k 31.12. 
Dlhodobý hmotný majetok (i 
prenajatý) 
Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 
fyzická (dokladová) 
1 x ročne 
k 31.12. 
Nedokončené investície - 
obstaraný, ale nezaradený 
dlhodobý nehmotný a hmotný 
majetok 
dokladová (fyzická) 
1 x ročne 
k 31.12. 041,042,043 
Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný a hmotný 
majetok 
dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 051, 052, 053 
Dlhodobý finančný majetok dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 06. 
Materiál Fyzická, dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 112 
Nedokončená výroba fyzická, dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 121 
Polotovary, Výrobky fyzická1 x ročne 
k 31.12. 122, 123 
Zvieratá fyzická 
1 x ročne 
k 31.12. 124 
Tovar fyzická 
1 x ročne 
k 31.12. 132 
Finančné účty, 
Krátkodobý finančný majetok 
fyzická, dokladová 
1 x ročne 



k 31.12. 2.. 
Bežné bankové úvery 
dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 23. 
Peniaze v hotovosti 
Ceniny 
fyzická, dokladová 
4 x ročne 
k 30.6., 
k 31.12. 
+ 2x 
námatkovo 
211 
213 
Pohľadávky 
Záväzky 
Prechodné účty 
dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 3.. 
Dlhodobé záväzky, Fondy dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 4.. 
Podsúvahové účty fyzická, dokladová 
1 x ročne 
k 31.12. 9.. 
Drobný nehmotný majetok dokladová (fyzická) 
1 x ročne 
k 31.12. operat. evid. 
Drobný hmotný majetok fyzická (dokladová) 
1 x ročne 
k 31.12. operat. evid 
 
Za správnosť výpisu: 

Beatrica Dömeová 
 

 
 
 


