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OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Zápisnica 

napísaná na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 10.mája 2016  
so začiatkom  o 17,00 hodine v  v Dome Károlyi 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. Prenájom nehnuteľnosti v areáli priemyselného parku 
5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
6. VZN o zápise deti do ZŠ 
7. Obecné nájomné byty 
8. Zámer predaja nehnuteľnosti 
9. Kúpa nehnuteľnosti 
10. Stravovanie dôchodcov 
11. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
12. Správa hlavnej kontrolórky 

a) Z kontroly procesu inventarizácie majetku záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2015  

b) Kontrola platnosti a dodržiavania VZN a vnútorného predpisu obecného úradu 
13. Možnosť podania projektov 

a) HUSK  ( okolie Domu Károlyi) 
b) protipovodňový ( odvodňovacie kanále) 

14. Prevádzkový poriadok Dom Jedlika  
15. Prevádzkový poriadok Dom Károlyi  
16. Pamätná oslava Jedlika, Výroba sódovej vody  
17. Žiadosti  
18. Interpelácie 
19. Rôzne 
20. Návrhy na uznesenia 
21. Záver 
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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. Dvaja poslanci sa ospravedlnili z dôvodu neprítomnosti – Tomáš Kocsis je v pracovne 
v zahraničí a Helena Kocsisová príde neskôr.   

Zasadnutie sa koná v priestoroch budovy Domu Károlyi a preto z technických príčin nebude 
odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený audiozáznam na diktafóne, ktorý 
je prílohou zápisnice. Dôvodom zmeny miesta je vytvorenie pracoviska IOMO pre obyvateľov.  

Bombicz Roman – žiada o zrušenie uznesenie č. 65 z roku 2015, z dôvodu jeho neefektívnosti 
a nedobrého obrazu zastupiteľstva medzi obyvateľmi obce. Rokovanie stratilo svoju vážnosť a slúži už 
iba ako zábava pre divákov OTV. Rokovanie je verejné, každý občan sa ho môže zúčastniť.  

Monika Vácvaleková – súhlasí len s tým, aby sa rokovanie zastupiteľstva neodvysielalo v repríze, ale 
raz aj keď  len zo záznamu. 

Ing. Nagy Ľudovít – tento návrh poslanca Bombicza bol vopred dohodnutý, ešte ani program nebol 
odsúhlasený a už takéto žiada. Demokracia poslancovi nič nehovorí. 

Starosta obce – všetky výroky tu prítomných vytvárajú obraz jeho samých. Inteligencia, správanie sa 
a slušnosť voči ženám a prítomným sa nedajú kúpiť za žiadne peniaze.     

Ing. Mikuláš Balogh – prekvapila ho žiadosť poslanca Bombicza, ktorý je dokonca aj predsedom tej 
komisie, ktorá by sa mala postarať o informovanie obyvateľstva. Súhlasí so starostom v tom, že všetky 
prejavy tu prítomných vytvárajú obraz o nich samých. Ale to, ako si to kto interpretuje, treba nechať 
na obyvateľov. Každý bol zvolený za poslanca legálnou demokratickou formou a má právo na prejav 
vlastných myšlienok a toto právo mu nemôže byť ani odopreté. Obyvatelia majú právo na priamy 
prenos rokovania, aby videli, kto je v akej miere na rokovania pripravený a ako veciam rozumie. Tento 
bod nebol v programe, netreba o tom ani hlasovať.  

Starosta obce – informácia o rokovaní je vždy v úvode rokovania, tak je to aj v zápisnici. Preto sem 
táto tematika aj patrí. Na rokovaniach je dodržaný rokovací poriadok a každý má slovo a priestor sa 
vyjadriť.  

Ing. Nagy Ľudovít – hneď po voľbách bola zo strany poslanca Romana Bombicza snaha o zrušenie 
priameho prenosu o rokovaní obecného zastupiteľstva. Občania na to majú právo. Starosta je tu už 20 
rokov, mal by to vedieť. O tomto bode sa hlasovať nedá. 

Starosta obce - Keďže je to návrh od poslanca, hlasovať sa o jeho návrhu dá aj bez schválenia 
programu. 

Ing. Nagy Ľudovít – to čo starosta tvrdí o hlasovaní je klamstvo a nevie viesť rokovanie. 

Starosta obce – o procedurálnom návrhu sa hlasovať môže. Ak si to myslí poslanec Nagy ináč, nech 
konkrétne cituje zákon, ktorý mu to zakazuje.  

Monika Vácvaleková – žiada o hlasovanie o tom, že sa rokovanie obecného zastupiteľstva nebude 
vysielať v repríze. 
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JUDr. Balogh Peter – najväčší problém na rokovaniach je ťahanie času. Žiada komisie o lepšiu 
a podrobnejšiu prácu, tam by sa všetko dohodlo a na rokovaní obecného zastupiteľstva by sa už len 
hlasovalo, nie diskutovalo.  

Ing. Nagy Ľudovít – ak má v sebe Bombicz Roman čestnosť, žiada ho, aby stiahol tento návrh na 
hlasovanie.  

Starosta obce – žiada prítomných, aby najprv hodnotili sami seba, potom ostatných. 

Ing. Nagy Ľudovít – na žiadnom rokovaní v parlamente sa takto nespráva nikto kto vedie rokovania 
tak ako starosta obce Zemné. Podľa čoho teraz starosta vedie toto rokovanie? 

Starosta obce – nechce s poslancom o tomto diskutovať. Viesť rokovanie mu prináleží zo zákona.  

Návrh Romana Bombicza – zrušenie uznesenia č. 65/2015 
Hlasovanie: 
Za – Roman Bombicz 
Proti - 3 
Zdržal sa - 2 
Nehlasoval – Ing. Mikuláš Balogh 
 
Návrh Moniky Vácvalekovej – rokovanie obecného zastupiteľstva odvysielať raz, bez reprízy 
Za – 3 
Proti - 2 
Zdržal sa – 1 
Nehlasoval – Ing. Mikuláš Balogh 
 
Keďže návrhy neprešli, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa budú vysielať naďalej podľa uznesenia 
č. 65/2015. 
 
Nagy Ľudovít upozornil, že zápisnice sú na web stránke bez podpisov overovateľov zápisnice a nie je 
dodržaná lehota zverejňovania zápisníc.  
 
Program rokovania bol prítomnými 7 poslancami jednohlasne schválený.  
 
       2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa zápisnice určil Eriku Jancsóovú – k zápisnici je priložená aj 
videonahrávka a audionahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu. Doteraz boli dve zapisovateľky, tento krát je 
vymenovaná jedna osoba, keďže Ing. Beatrica Dömeová bola vymenovaná od 1.4.2016 za prednostku 
obecného úradu a v tejto pozícii je na zastupiteľstve aj prítomná.  
Za overovateľov zápisnice navrhol Ildikó Országhovú a Moniku Vácvalekovú. Za členov návrhovej 
komisie navrhol Patrika Farkasa, Ing. Mikuláša Balogha a JUDr. Petra Balogha. Na rokovaní je už 
prítomná aj poslankyňa Helena Kocsisová.  
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
Za – jednohlasne prítomných 8 poslancov. 
 

3. Kontrola uznesení 
Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých 14 uznesení.  
Všetky uznesenia boli na základe uznesení splnené, prípadne sú v štádiu riešenia.   
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Mária Kocsisová, kontrolórka obce, skonštatovala, že súhlasí s predloženou správou starostu obce 
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing.Nagy Ľudovít – starosta nepovedal, v akom jazyku bude viesť dnešné rokovanie. Raz rozpráva tak, 
raz tak. Čo je s uzneseniami z minulých rokovaní? Prečo sa aj ich plnenie nekontroluje? 
Starosta obce – vrátime sa k tomu 
Ing. Mikuláš Balogh – stačí prečítať stanovisko kontrolórky, nie je nutné, aby starosta prečítal 
obsahovo predchádzajúce uznesenie. 
Starosta obce – raz od neho žiadajú, aby všetky informácie boli poskytnuté obyvateľom a teraz ho 
žiadajú, aby nehovoril toľko k bodom. Treba sa rozhodnúť ako ďalej. On sa pokúsi podať čo najviac 
informácií.  
Ing. Nagy Ľudovít – pozná starosta jazykový zákon? Prečo ho nedodržiava? 
Starosta obce – nikto nežiadal o konkrétny jazyk vo vedení rokovania. Teraz sa rokuje o bode č. 3 
Po ukončení rozpravy poslanci hlasovali nasledovne: 
uznesenie č. 208/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

 Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti – Ing. Ľudovít Nagy 
0 sa zdržal  
 

4. Prenájom nehnuteľnosti v areáli priemyselného parku 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti, ktorú podala spoločnosť BIG CARP BAITS 
Manufactory s.r.o. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný konateľ spoločnosti Andrej 
Nemoga, ktorý oboznámil prítomných s profilom spoločnosti a podnikateľským zámerom. Zámer 
a profil spoločnosti a žiadosť je súčasťou materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva. 
Finančná komisia a komisia ochrany životného prostredia odporúča zámer schváliť. 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
uznesenie č. 209/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje zámer prenájmu majetku obce – časť pozemku na parcela č. KN-C 5798/2, druh 

pozemku ostatné plochy a  časť pozemku na parcele č. KN-C 5798/3, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 2 000 m², zapísané v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1 k. ú. Zemné – podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým je prenájom uvedenej nehnuteľnosti  v prospech spoločnosti BIG CARP BAITS 
Manufactory s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 34,   821 02 Bratislava za účelom 
vybudovania výrobnej haly na podnikateľské účely a vytvorenia nových pracovných 
miest v obci Zemné v priemyselnej zóne obce Zemné. Doba prenájmu:    10 rokov. 
Nájomné bude určené vo výške 0,50 € /m2/1 rok;  

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
  Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal  
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5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý mali poslanci k dispozícii vopred. Na 
rokovaní bol prítomný Ing. František Baranovič, ktorý materiál pre obec vypracoval.  
Informoval prítomných, že zmeny sa týkajú zákonných zmien. Hlavné zmeny sú v stavebnom odpade, 
z tohto dôvodu, je potrebná zmena aj v sadzbách čo obec vyrubuje. Sadzby sa môžu meniť koncom 
roka 2016, tieto zmeny budú platné od roku 2017.  
Komisia ochrany životného prostredia odporúča predložený materiál schváliť.  
JUDr. Peter Balogh – súvisí s VZN 7/2015, kde je za stavebný odpad 0,020 EUR, čo je veľmi vysoká 
suma, ktorú žiada v budúcnosti dať na minimu.  
Ildikó Országhová – Ing. Baranovič na komisii vysvetlil, že miešaný odpad je drahší a rozčlenený 
odpad je lacnejší. Konkrétny sadzobník musí navrhnúť finančná komisia.  
Helena Kocsisová – vo VZN je 0,020 EUR, táto suma sa má ešte rozčleňovať? 
Ing. Baranovič – má sa schváliť VZN týkajúci sa komunálneho a drobného stavebného odpad na rok 
2017. Na to, na čo treba búracie a stavebné povolenie nie je drobný stavebný odpad. Odovzdať odpad 
v určitom objeme bezplatne už zákon nepovoľuje.  
Ing. Mikuláš Balogh – je to dobre vypracovaný materiál, odporúča materiál schváliť.  
Po ukončení rozpravy hlasovali prítomní nasledovne: 
 
uznesenie č. 210/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti    
1 sa zdržal - Ing. Ľudovít Nagy 

 
6. VZN o zápise deti do ZŠ 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý mali poslanci vopred 
k dispozícii.  
Kultúrna komisia odporúča materiál schváliť.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 211/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemné č. 2/2016, o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemné 

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,   
 Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal  
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7. Obecné nájomné byty 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti o výpoveď nájomnej zmluvy Attilu Bombicza. Na uvoľnený 
nájomný byt prišli 4 žiadosti: Monika Kantár, Erika Nagyová, Kristína Katonová, Ladislav Árvai a manželka 
Réka Árvaiová. Obec má viacero žiadostí týkajúce sa jedno a trojizbových nájomných bytov, preto je nutné 
prehodnotiť ich ďalšiu výstavbu.  
Finančná komisia odporúča brať na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy a tajným hlasovaním rozhodnúť 
o nájomcovi.  
Poslanci počas prestávky mali k nahliadnutiu prílohy jednotlivých žiadostí, spomedzi žiadostí vylúčili žiadosť 
Kristíny Katonovej, ktorá nemá pobyt v obci Zemné. 
Tajným hlasovaním rozhodli, že nájomný byt sa pridelí Ladislavovi Árvaimu a manželke na základe 4 hlasov. 
Dvaja hlasovali v prospech Eriky Nagyovej a dvaja nehlasovali.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 212/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie výpoveď  nájomnej zmluvy č.9bj/07/2014  ONB č. 865 byt 7 zo dňa 01.10.2014   Attilu 

Bombicza, Zemné č. 637, ktorá skončí dňom    30.júna 2016 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
  Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal  
 
uznesenie č. 213/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Ladislava Árvaiho a manž. Réky Arvaiovej, s trvalým bytom Zemné č. 111 

o pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 7 v bytovom dome  9 b.j., so súpisným číslom 
865 dňom 01.07.2016  ak uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č.6/2015 
o podmienkach prenájmu obecných bytov od 1.7.2016 

Prítomných   poslancov : 8 
6 za –   JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Ing. Ľudovít Nagy, 

 Ildikó  Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
1 sa zdržal  Helena Kocsisová 
1 nehlasoval Ing. Mikuláš Balogh 
  

8. Zámer predaja nehnuteľnosti 
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom predaja pozemku na základe žiadosti Alexandry 
Kocsisa a manželky Alžbety Kocsisovej. 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 214/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje zámer  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, vo 
vlastníctve obce Zemné, v k.ú. Zemné, novovytvorenú parcelu KN – C č.770/83 o 
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výmere  45 m2 zameranú geometrickým plánom č. 234/16, ktorá bola odčlenená od 
parcely registra C č. 770/1 druh zastavané plochy zapísanú v katastri nehnuteľností na 
LV č. 1 k. ú. Zemné, v prospech Alexandra Kocsisa a manželky Alžbety Kocsisovej rod. 
Litavcová, obidvaja bytom Zemné 233, vo výške kúpnej ceny 6,- Eur/m2. 

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 

9. Kúpa nehnuteľnosti 
Starosta oboznámil prítomných s materiálom. Jedná sa o kúpu garáže, keďže v rozpočte sa plánuje 
s kúpou motorového vozidla. Jedná sa o mobilnú garáž, ktorá stojí na  obecnom pozemku. 
Finančná komisia a komisia ochrany životného prostredia odporúča nehnuteľnosť kúpiť. 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 215/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti mobilnej garáže, ktorá sa nachádza na parc. KN – C č. 563/3 

a KN – C č. 563/6, ktorej vlastníkom je Jozef Csóka nar. 24.4.1952 , bytom Komoča 
súp.č. 42 za kúpnu cenu 1.500 € (slovom :  tisícpäťsto eur ) 

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 

10. Stravovanie dôchodcov 
Na základe interpelácie Ing. Mikuláša Balogha na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva je 
zaradený tento bod programu do rokovania. Starosta informoval prítomných, že kompetentní 
zamestnanci obecného úradu sa zaoberali danou problematikou, takisto aj finančná komisia. 
Helena Kocsisová – finančná komisia na rokovanie o tejto problematike prizvala aj vedúcu školskej 
jedálne, z matriky získava informácie, koľko obyvateľov do tejto skupiny pripadá. Spôsob stravovania 
musí byť upravené VZN a v školskej jedálni vnútorný predpis – smernica. Školská jedáleň má 
kapacitu na vydanie 30 obedov. Na budúce rokovanie bude predložené VZN obce o spôsobe 
zabezpečenia stravovania dôchodcov. Vo VZN budú presne určené pravidlá, ktoré musí dôchodca 
splniť, aby mal nárok na dotáciu k stravovaniu zo strany obce.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
JUDr. Balogh Peter – je na túto službu zo strany obce požiadavka?  
Ing. Mikuláš Balogh – požiadavka bola zo strany členov Klubu dôchodcov. Samozrejme o tejto 
možnosti je nutné informovať aj tých dôchodcov, ktorí nie sú členmi klubu.  
Starosta obce – v každom prípade sa stravovanie dôchodcov bude zabezpečovať vo vlastnej réžii obce, 
teda cez školskú jedáleň.  
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11. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mali poslanci k dispozícii pred rokovaním, starosta 
otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Mikuláš Balogh – páči sa mu predložený materiál, hlavne body týkajúce sa odhaľovania podvodu 
a nezrovnalostí a prizvanie odborníkov k svojej odbornej činnosti, napríklad pri investičných 
projektoch obce. Obec platí odborníkov na kontroly, napríklad stavebný dozor, ale on myslí 
odborníkov iných  - pozvaných kontrolórom obce, to nie je to isté. 
Ing. Nagy Ľudovít – nechápe, prečo tento materiál predkladá starosta obce, starosta obce nemá 
s kontrolórkou nič spoločné. Akoby nemala kontrolórka žiadnu sebaúctu, vlastné rozhodnutie. Svojou 
prácou je zodpovedná zastupiteľstvu, nie starostovi. Vytkol k materiálu chyby: v dôvodovej správe 
v bode 2. veta nemá zmysel, chýba čiarka, na str. 1 bod 2 odstavec b. Prečo tento materiál nebol prijatý 
už od 1. januára 2016 tak ako to prikazuje zákon? Nerád opravuje takto materiál, lebo to vyzerá akoby 
učiteľ opravoval v škole prácu žiaka. Tiež nie je odvolanie na konkrétny osobitný predpis.  
Po ukončení rozpravy hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 216/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 

Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 

12. Správa hlavnej kontrolórky 
a) Z kontroly procesu inventarizácie majetku záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2015  
b) Kontrola platnosti a dodržiavania VZN a vnútorného predpisu obecného úradu 

Kontrolórka obce oboznámila prítomných so správou z kontroly procesu inventarizácie majetku 
záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2015. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Balogh Mikuláš – prečo nie sú pohľadávky lepšie vymáhané? 
Ing. Mária Bóbová – výška pohľadávok stúpla z toho dôvodu, že v decembri sa niektoré služby 
fakturovali občanom, čo doteraz nebolo. Napríklad vodné a stočné, za smetné nádoby... 
Helena Kocsisová – aj pohľadávky aj záväzky klesli, nie stúpli.  
Starosta obce – dáva do pozornosti, že majetok obce sa v roku 2015 navýšil o 1,5 mil. EUR. 
Hlasovanie: 
uznesenie č. 217/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra z kontroly procesu inventarizácie majetku  

 záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2015  
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
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Kontrolórka obce oboznámila prítomných so správou z kontroly platnosti a dodržiavania VZN a vnútorného 
predpisu obecného úradu. Materiál mali poslanci vopred k dispozícii. Kontrola sa týkala VZN 2/2010. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto materiálu.  
Ing. Mikuláš Balogh – chýba mu v správe, či podľa kontrolórky je nutné VZN prepracovať. 
Kontrolórka obce – nie. 
Ing. Beatrica Dömeová – ceny za tieto služby má obec nízke, ale obec nemá zamestnankyne, ktoré by túto 
službu mohli zabezpečovať, lebo nedisponujú príslušným certifikátom. Táto služba je poskytnutá 
sprostredkovateľskou spoločnosťou.  
Ing. Nagy Ľudovít – v správe je, že VZN sa dodržiava len sčasti. Prečo? 
Kontrolórka obce – 1. časť sa zabezpečuje a 2. časť v podstate tiež, len nie vlastnými zamestnankyňami, ale 
sprostredkovateľskou spoločnosťou. 
Ing. Nagy Ľudovít – dalo by sa to zabezpečiť cez projekty, správa je všeobecná, nie je konkrétna. 
Ing. Beatrica Dömeová – ona takúto výzvu nenašla, len na marginalizované skupiny, obec vydáva aj 
rozhodnutia o nutnosti zabezpečenia sociálnej starostlivosti. 
Ildikó Országhová – podľa tohto VZN je dodržiavané. 
Kontrolórka obce – kontrolovala aj vnútorný predpis týkajúci sa pokladne. 
Ing. Nagy Ľudovít – prečo má obec toľko pokladní? 
Helena Kocsisová – obec má 4 pokladne, peniaze však vypláca iba jedna hlavná pokladňa. Pre obyvateľov je 
výhodný tento počet pokladní, lebo si promptnejšie vedia riešiť svoje záväzky voči obci. 
Hlasovanie: 
uznesenie č. 218/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra z kontroly platnosti a dodržiavania VZN  a vnútorného 

predpisu obecného úradu 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
 Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
1 sa zdržal - Ing. Ľudovít Nagy 
  

13.  Možnosť podania projektov 
a) HUSK  (okolie Domu Károlyi) 
b) protipovodňový (odvodňovacie kanále) 

 

a) HUSK  (okolie Domu Károlyi) 
Starosta obce oboznámil poslancov s prípravou projektu na úpravu okolia Domu Károlyi 
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s obcou Mosonszolnok. Základná myšlienka je podpora 
rozvoja turizmu, vytvorenie skanzenu, parkoviska, úprava okolia javiska, požičovňa a opravovňa 
bicyklov, cyklotrasa až k hrádzi rieky Váh. Žiada poslancov o konkrétny návrhy k príprave tohto 
projektu.  
Ildikó Országhová – nápad vytvorenia malej samo opravovne bicyklov je veľmi dobrý, v okolí takéto 
niečo na žiadnej cyklotrase nie je.  
Ing. Nagy Ľudovít – v minulosti bola reč aj o vytvorení kaviarne. Bude to realizované? 
Starosta – myšlienka nie je zamietnutá, ale treba navrhnúť presne formu a spôsob. 
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b) protipovodňový (odvodňovacie kanále) 
Starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že obec má vypracovanú projektovú 
dokumentáciu z roku 2011 k tejto problematike. Po rokovaní s hydromeliorizačnou spoločnosťou sa 
však dohodlo na tom, že projekt podá táto spoločnosť ako komplex, keďže obec má odvodňovacie 
kanály iba v užívaní, nie vo vlastníctve.  
Ing. Nagy Ľudovít – prečo sa rieši len úprava jedného kanála, keď v obci je aj druhý nefunkčný? 
Ildikó Országhová – odporúča aby sa komisia životného prostredia osobne v blízkej budúcnosti 
pozrela na stav kanálov v obci.  
 

14. Prevádzkový poriadok Dom Jedlika  
15. Prevádzkový poriadok Dom Károlyi  

Návrh prevádzkových poriadkov mali poslanci vopred k dispozícii, starosta otvoril rozpravu k týmto 
bodom.  
Ing. Mikuláš Balogh – obe prevádzkové poriadky sú podľa neho vypracované veľmi dobre, aj 
s prílohami, aj s cenníkmi. Navrhuje Dom Károlyi používať len výlučne na kultúru, výstavy, 
v žiadnom prípade nie na plesy, zábavy. Zároveň presnejšie vyprofilovať miestnosti a v budúcnosti 
nehýbať výstavnými predmetmi.  
Hlasovanie: 
 
uznesenie č. 219/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  prevádzkový poriadok Domu Jedlika v obci Zemnom 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
  Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová  
0 proti  
0 sa zdržal 
 
uznesenie č. 220/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  prevádzkový poriadok Domu Károlyi v obci Zemnom 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,     
 Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová  
0 proti  
0 sa zdržal 
 

16. Pamätná oslava Jedlika, Výroba sódovej vody  
Starosta obce oboznámil prítomných s organizovaním pamätnej oslavy Jedlika a spustenie Výroby 
sódovej vody. Oslava sa uskutočňuje každý druhý rok, tento krát to bude 20. – 21. mája v obci Zemné. 
Poslanci dostali pozvánky na túto udalosť. Starosta žiada poslancov o poskytnutie peňažného daru za 
Cenu Jedlika vo výške 700,- EUR a 2.500 EUR na zakúpenie časti zariadenia na výrobu sódovej vody 
v Dome Károlyi. Ostatnú časť zariadenie dostala obec do daru. Starosta zdôraznil, že sódová voda by 
sa vyrábala na vlastné účely samosprávy a reprezentáciu, po väčšom dopyte by sa získaním 
certifikátov mohlo v budúcnosti vyrábať aj vo väčšom.  
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Ing. Mikuláš Balogh – veľmi dobre zorganizovaná akcia podľa pozvánky, ale nechápe, prečo p. László 
Szigeti otvára takúto významnú udalosť v obci. Má výhrady voči jeho osobe z dôvodu súdnych sporov. 
Výrobu sódovej vody neodporúča spustiť v Dome Károlyi. 
Starosta obce – László Szigeti je významnou osobnosťou spoločenského života a v neposlednom rade 
čestným občanom obce Zemné. Na výrobu sódy je zatiaľ postačujúca malá miestnosť o žiadnej 
veľkovýrobe sa zatiaľ nehovorí.  
Ing. Nagy Ľudovít – nechápe príhovor osoby László Szigeti, ani vo voľbách nekandidoval, je voči 
nemu súdne konanie. Výrobu sódy považuje sa spôsob obohatenia sa niekoho na prostriedkoch obce. 
Ak on dobre vie, stroj dostal starosta a teraz za to má platiť obec? Varga Lajos je podnikateľ a tento 
stroj chce predať za peniaze. Na oslave chce odovzdať a spustiť výrobu niečoho, na čo nemá 
povolenie. Obec nemá žiadny projektový zámer a povolenia k tejto veci.  
Starosta obce – opäť zdôraznil, že László Szigeti je čestným občanom obce Zemné a na každého platí 
prezumpcia neviny. Varga Lajos sa na spustenie výroby sódy v obci Zemné pozerá nezištne. Ku 
všetkým podaným projektom sa viaže meno Jedlika. Starosta obce zdôraznil, že by si nikdy nedovolil 
prisvojiť si stroj, ktorý podľa morálnych hodnôt patrí rodnej obci Jedlika.  
Ildikó Országhová – históriu a meno Jedlika si treba ctiť, pomocou jeho osobnosti je obec známa aj 
v zahraničí. Nechápe, prečo sa treba ku všetkému postaviť negatívne.  
Ing. Nagy Ľudovít – on je len proti výrobe sódy  nie proti osobnosti Jedlika.  
Helena Kocsisová – ona to chápe tak, že vyrobená sódová voda sa bude vyrábať len na vlastné 
potreby. 
Ing. Nagy Ľudovít – podnikateľský zámer by aj tak obec v tomto smere mala mať. 
Starosta obce – opäť zdôraznil, že výroba bude len pre vlastné potreby, budúcnosť ukáže ako ďalej.  
Hlasovanie: 
 
uznesenie č. 221/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje zakúpenie časti zariadenia na výrobu sódovej vody v Dome Károlyi vo výške 2.500,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti    
1 sa zdržal -  Ing. Ľudovít Nagy 
 
uznesenie č. 222/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje poskytnutie peňažného daru za Cenu Jedlika vo výške 700,00 € 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal  
 

17. Žiadosti 
A) Žiadosť od zástupcov Baba – Mama Klub týkajúci sa podpory vybudovania detského ihriska na 
dvore Domu Károlyi. 
Žiadosť bola prečítaná obecnému zastupiteľstvu a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Helena Kocsisová – finančná komisia rokovala o tejto žiadosti. Na základe kontroly NKU je však 
zrejmé, že obec nemá možnosť dotácie, prípadne sponzorstva pre združenie, ktoré nie je registrované. 
Navrhuje, aby detské ihrisko bolo zrealizované obcou, ale na inom priestranstve.  
Ildikó Országhová – priestor, kde by sa toto detské ihrisko malo postaviť je verejné priestranstvo, je 
plánované blízko javiska. Upozornila, že detské ihrisko na verejnom priestranstve musí byť 
certifikované. Jej návrh je, aby tú čiastku, ktorú oni vyzbierajú, darovali obci a obecné zastupiteľstvo 
by schválilo chýbajúcu čiastku. Odporučuje rozšíriť priestor terajšieho detského ihriska. Detské ihrisko 
ani priestorovo nevyhovuje do projektu obnovy dvoru domu Károlyi.  
Starosta obce navrhol realizáciu detského ihriska spoločne s obcou a žiadateľmi. Otvoril rozpravu 
k tejto veci.  
Ing. Nagy Ľudovít – zatiaľ počúval len o tom, ako sa to nedá spraviť, ako sa nedá vyhovieť 
žiadateľom. Treba  určiť priestor a obec to má zrealizovať. Rozširovanie súčasného detského ihriska 
nepokladá za dobrý nápad. Jeho návrh je, aby obec zrealizovala toto detské ihrisko.  
Starosta obce – obec nemá možnosť poskytnúť dotáciu združeniu, ktoré nie je registrované. Obec nie 
sú poslanci, sú to obyvatelia.  
Krisztina Královics – ak je nedostatkom len to, že spoločnosť nie je registrovaná, tak sa zaregistrujú. 
Oni by chceli vybudovať detské ihrisko do leta, aby sa už tento rok mohlo využívať. S návrhom 
rozšírenia súčasného ihriska nie sú spokojní kvôli nevyhovujúcemu prostrediu. Chceli by byť blízko 
svojej miestnosti. Nedala aby sa využiť ohraničená plocha vedľa domu Károlyiho Fresh? 
JUDr. Balogh Peter – je nutná registrácia združenia a navrhuje rozšíriť  súčasný priestor detského 
ihriska. Žiada o rovnoprávnosť v poskytovaní dotácií pre jednotlivé kluby – napr. nepomer medzi 
dotáciou pre rybársky klub a touto žiadosťou.  
Starosta obce – navrhuje čím skôr sa zaregistrovať. Konkrétna možnosť výšky dotácie sa môže riešiť 
v júni po ukončení účtovania a čerpania rozpočtu. Je zložité vymedziť, kto môže  a kto nemôže potom 
využívať detské ihrisko. Aj do budúcna odporúča registráciu pre tento klub – dajú sa potom čerpať 
jednoduchšie dotácie.  
Ing. Nagy Ľudovít – ako sa dá porovnať klub rybárov a klub detí? 
JUDr. Balogh Peter – obe sú organizácie, občianske združenia a aj rybársky klub sa zaoberá s deťmi.  
Monika Vácvaleková – ak by sa ihrisko dalo rozobrať, mohlo by byť na dvore domu Károlyi a počas 
akcií by sa rozobralo.  
Ildikó Országhová – certifikované detské ihrisko od výrobcu môže rozobrať a zložiť iba výrobca. 
Treba  najprv vymedziť priestor.  
Krisztina Královics – vyhovoval by im ohradený priestor blízko domu Károlyi – Fresh. Doteraz majú 
vyzbieraných 700 EUR a sľub na drevený materiál .  
Starosta obce – riešenie budovania detského ihriska bude na júnovom zastupiteľstve.  
 
B) Žiadosť Renáty Andóovej o odkúpenie pozemku 
Žiadosť bola prečítaná obecnému zastupiteľstvu a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Helena Kocsisová – komisia nesúhlasí so žiadosťou predkladateľa a ponúka podnikateľovi priestory 
v priemyselnom parku obce.  
Ildikó Országhová – komisia životného prostredia neodporúča vyhovieť žiadosti, odporúča priestory 
v priemyselnom parku obce. Žiadaný priestor je definovaný ako obytná zóna.  
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Starosta obce – obec má schválený územný plán, pri obci je vymedzená priemyselná zóna. 
V zastúpení pani Andóovej – jedná sa o vybudovanie malého pivovaru, kde celým konceptom je, že to 
má byť na zelenom priestranstve, v prírode. 
Starosta obce – bol by rád, keby tento pivovar mohol vyrásť v katastri obce. Žiadosť necháva zo strany 
obce otvorenú na ďalšie rokovania o iných možných priestoroch. 
 
Hlasovanie o žiadosti prebehlo nasledovne: 
uznesenie č. 223/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zamieta  žiadosť Renáty Andóovej, ul.Slovenská 132,. 940 02 Nové Zámky o odkúpenie 
pozemku v lokalite Gúg, časť Zemné, na par.č. 8558/17 vo výmere 2 000 m2 na podnikanie v odbore 
potravinárskom 
doporučuje prenajať pozemok na podnikateľské účely v areály priemyselného parku v Zemnom 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
1 sa zdržal - Ing. Ľudovít Nagy 
 
C) Žiadosť TJ Agro Zemné 
Žiadosť bola prečítaná obecnému zastupiteľstvu a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje žiadosti vyhovieť s tým, že o zvýšenie dotácie treba 
vždy požiadať a uviesť účel využitia finančných prostriedkov.  
Hlasovanie: 
uznesenie č. 224/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť TJ Agro Zemné – futbalový oddiel o zvýšenie dotácie na rok 2016 o čiastku 
nájomného 
 z Domu športu za rok 2015,  v sume 370,- Eur 
 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 

Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 
D) Žiadosť Poľovníckej spoločnosti Zemné 
Žiadosť bola prečítaná obecnému zastupiteľstvu a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje žiadosti vyhovieť s tým, že o zvýšenie dotácie treba 
vždy požiadať a uviesť účel využitia finančných prostriedkov.  
uznesenie č. 225/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
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schvaľuje žiadosť Poľovníckej spoločnosti Zemné o navýšenie dotácie na rok 2016 o čiastku 
z prenájmu strelnice v Zemnom Ministerstvom vnútra SR za rok 2015 a do 12.04. 2016 spolu 950,- € 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, 

 Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 
 
 
 
 

18. Interpelácie 
Ing. Mikuláš Balogh – viackrát žiadal starostu obce o podanie informácií týkajúce sa stavu v starom 
odpadovom dvore. Žiada o tom informovať obyvateľov obce prostredníctvom obecnej televízie.  
Starosta obce – tento týždeň obec obdržala výsledky výskumu z laboratória, ktoré presne vymedzuje 
zloženie pôdy v tomto priestore. V obecnej televízii bude o tom krátka správa.  
Ing. Nagy Ľudovít – vrátil sa k svojim predchádzajúcim interpeláciám a k odpovediam na ne. Podľa 
odpovede, ktorú dostal od starostu, uvádza, že klame a komolí o takých veciach, kde si nie je istý. 
Starosta tvrdil, že Roman Bombicz nerobí žiadne aktualizácie na webe  a nakoniec vysvitlo na základe 
odpovede, že starosta klamal. Načo odpovedá starosta na niečo hneď, keď nevie.  
Druhá jeho interpelácia sa týkala projektu Gúg. V prípade, že by sa tento projekt realizoval, by došlo 
pre obec Zemné ku katastrofe. Žiada o zrušenie tohto zámeru obecným zastupiteľstvom. Pri podpore 
tejto myšlienky bol starosta obce „hrobárom obce Zemné“. 
Starosta obce – poslanec Ing. Nagy je „hrobárom zdravého rozumu“. Poslanec nemá ani predstavu 
o tom, o čom tento projekt vôbec bol. Doporučuje poslancovi pozrieť si farnosť, ktorá sa postavila 
z výmeny pozemkov pri tomto projekte. Súčasná predajná hodnota tohto pozemku je omnoho vyššia 
ako náklady naň. Očakáva od poslancov riešenia, napríklad aj pri rómskej problematike v obci, ktorá 
nie je tak efektívne riešená ako počas bývalého náčelníka, ktorý sa svojej funkcie vzdal práve kvôli 
prístupu niektorých poslancov obecného zastupiteľstva. Žiada o spoluprácu pri rozvoji obce a nie byť 
proti obci. Prijíma aj kritiku, ale zatiaľ žiadne návrhy od poslancov nedostáva. 
Ildikó Országhová – v roku 2008 asi ani poslanec nežil v obci, keď rozoberá takéto veci. Bol to projekt 
obce a podnikateľa. Nakoniec k realizácii ani nedošlo hlavne z dôvodu hospodárskej krízy.  
Ing. Nagy Ľudovít -  on mal napríklad taký návrh, aby starosta nemal taký vysoký plat. Obec 
zachránila hospodárska kríza a že sa tento projekt nerealizoval. O všetkom rozhoduje jeden človek 
v obci a jeho poslanci sa SMK. Do žiadnych projektov by nezapájal podnikateľov. Žiada o zmenu 
územného plánu pri tomto projekte.  
Starosta obce – starosta v obci nič nemôže predať, všetko je v kompetencii zastupiteľstva. Aj poslanec 
Ing. Nagy Ľudovít sa dostal do zastupiteľstva pod politickou stranou SMK. Ak poslanec má 
interpeláciu, žiada o jej predloženie písomne.  
Ing. Mikuláš Balogh – žiada v mesiaci jún túto problematiku otvoriť a premyslieť si, čo tam má byť, 
keďže aj na dnešnom rokovaní bola žiadosť o odkúpenie pozemku z tohto priestoru.  
Starosta obce skonštatoval, že niekedy je výhodnejšie vyčkať a nie rozhodnúť sa nesprávne. 
Ing. Nagy Ľudovít – kým sa nezmení územný plán, bude preňho starosta naďalej „hrobárom obce 
Zemné“. 
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19. Rôzne 
A) Cenník poplatkov a služieb 
Starosta obce predložil aktualizovaný cenník poplatkov a služieb, ktorý schválila aj finančná komisia. 
uznesenie č. 226/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje cenník poplatkov a služieb vykonaných Obecným úradom Zemné 
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 
B) IOMO – Integrované obslužné miesto občana 
Starosta obce informoval o spustení tejto služby pre občanov. Z dôvodu rozširovania priestorov sa 
z rokovacej miestnosti stáva kancelária. V dome Károlyi je dostatočný priestor na rokovania. Túto 
službu zabezpečujú Eva Ďuricová a Tímea Borková. 
 
C) Deň detí  
Starosta žiada o schválenie príspevku na Deň detí. 
uznesenie č. 227/100516-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje príspevok vo výške 1,00 € na každé dieťa pre školské zariadenia v obci na usporiadania 
osláv pri príležitosti Dňa detí 
Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,    
 Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
0 proti  
0 sa zdržal 
 
D) Kontrola Daňového úradu 
Starosta informoval prítomných, že prebieha kontrola zo strany Daňového úradu Nové Zámky od 2. 
mája 2016. Kontrolujú sa účtovné doklady z roku 2014. 
 
E) Starosta informoval o rokovaniach o odkúpení pozemkov v susedstve domu Károlyi. Rokovania 
ešte stále prebiehajú. 
  
F) V kostole sa nachádzala socha Sv. Floriána v zlom stave, ktorý je v majetku Hasičského zboru. 
Tento zbor bude mať 130. výročie svojho založenia. Socha by mala byť do tohto času obnovená. Cena 
bude približne 230 Eur.  
 
Starosta otvoril rozpravu v bode rôzne. 
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Helena Kocsisová – navrhuje riešiť informačnú tabulu pre kostol. Žiada o informáciu, kde obec tieto 
informačné tabule kúpila a či sa táto tabuľa môže na území obce umiestniť. Zároveň upozornila na 
zbierku na renováciu kostola. 
Monika Vácvaleková – vytkla vedeniu obci výsadbu stromov a zelene a jej spôsob na území obce. 
Žiada o informáciu kto o tom rozhodol a koľko za to obec zaplatila. Žiada o väčšiu dôslednosť pri 
výsadbe zelene na dvore domu Károlyi. Prečo sa v týchto veciach neoslovujú podnikatelia z obce? 
Starosta obce – projekt výsady zelene schválilo zastupiteľstvo. Projekt plánoval a realizoval projektant  
zeleného priestoru. Nebola reč o tom, že sa o to bude starať spoločnosť, ktorá to zrealizovala, musí to 
robiť obec. O subdodávateľoch pri projektoch rozhoduje hlavný dodávateľ. On nemá právo do toho 
zasahovať. Napriek tomu odporúča vždy hlavným dodávateľom na výber miestnych podnikateľov. 
Závisí to však aj od iných činiteľov – napr. cena práce miestnych podnikateľov. 
Monika Vácvaleková -   stojí si za tým, že to nebola odborne vykonaná práca projektanta. 
Ing. Balogh Mikuláš – žiadal poslanca Romana Bombicza, aby sa v komisii kultúry zaoberali otázkou 
dramaturgie obecnej televízie. Nestalo sa tak. Komisia nech odporučí, akým smerom sa má obecná 
televízia uberať a prísť s konkrétnym návrhom aj o odvysielaní rokovaní obecného zastupiteľstva. 
Ďakuje za včasné doručenie materiálov na rokovanie zastupiteľstva. Zároveň žiada, aby bolo 
rokovanie radšej viackrát, ale  s menším počtom rokovacích bodov. Hlasovanie o financiách žiada 
dávať do jednotlivých bodov, nie do bodu rôzne.  
Starosta obce – o odvysielaní rokovaní obecného zastupiteľstva bude určite kultúrny komisia rokovať. 
Dáva do pozornosti dodržanie zákonov aj zo strany poslancov. Konkrétne keď schválili odvysielanie 
zasadnutia, teraz sa to nedá zabezpečiť z technických príčin a odporúča brať na vedomie aj podmienky 
kladené v jazykovom zákone.  
Helena Kocsisová – dáva do pozornosti stav na autobusových zastávkach v obci. Ak je možnosť, dať 
k zastávkam kamerový systém, kde sa dá následne vidieť ako mladí ľudia zdehonostujú nové 
a obnovené priestory v obci.  
Ing. Nagy Ľudovít – prečo je obecná televízia rodinnou spoločnosťou? Na minulom rokovaní sa 
hovorilo o tom, že on píše rôzne listy. Obe prečítal na rokovaní, jedno adresoval pred hlasovaním do 
parlamentu SR Farkas Ivánovi a druhý list na sociálnu sieť Facebook. V liste pre Farkas Ivána dáva do 
pozornosti protokol o kontrole NKU v obci Zemné, na Facebooku sa vyjadril k certifikátu, ktorý obec 
získala za finančný stav obce. Prečo obec nezískala dotáciu na obnovu telocvične? On vie prečo, preto, 
lebo sa žiadala dotáciu na novú budovu, ktorý sa z dôvodu zle vykonanej práce rozpadáva. Podávajú 
školy ako samostatné inštitúcie žiadosti o granty a dotácie? Na kanalizáciu je tiež výzva a nič sa o tom 
nehovorí. Odznelo, že Beatrica Dömeová je prednostkou, kto je potom starostova sekretárka? Konajú 
sa rozhodnutia, niektoré aj v tajnosti a oni sa o tom dozvedia len tu na zastupiteľstve. Webová stránka 
nie je aktualizovaná, sú tam staré mená zamestnancov. Na začiatku rokovania sa vyhodnocujú 
uznesenia len z posledného rokovania. Prečo sa nevyhodnocujú uznesenia aj z minulých rokovaní? 
Napríklad sa neriešilo parkovanie autobusov. Táto problematika sa rieši už rok. Na začiatku poslanci – 
okrem neho - prehlásili, že svoje príjmy od obci budú dávať na dobročinné účely. Komu tieto peniaze 
dali? Zároveň žiada o vysvetlenie nájomného vzťahu medzi obcou a Jednotou.  
Starosta obce – poslanec má fóbiu voči osobe starostu a politickej strane SMK, hoci do zastupiteľstva 
sa dostal práve cez túto politickú stranu. Predpokladá, že u poslanca sú nejaké psychické problémy 
a poruchy osobnosti.  
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Ak pri otázke rodinnej firmy mal na mysli to, že kameramanom je Nicolas Döme, tak si stojí za tým, 
že v jeho osobe ide o korektného a spoľahlivého mladého človeka, ktorý si vykonáva svoju prácu na 
vysoko profesionálnej úrovni. 
Beatrica Dömeová – zastupiteľstvo môže byť vďačné za to, že po odchode predchádzajúceho 
kameramana zo dňa na deň sa táto personálna otázka vyriešila bez toho, že by si to diváci televízie 
všimli.  
Ing. Nagy Ľudovít – prečo nie sú rokovania piatok? Prečo sa stále špekuluje? 
Starosta obce – odporúča poslancovi viac sledovať rokovanie, aby si pamätal, čo pred pár minútami 
sám povedal. K listu pre Farkas Ivána sa nechce vyjadrovať. K osobnostným schopnostiam poslanca 
Ing. Nagy Ľudovíta stačí vypracovaný organizačný poriadok z 90.tych rokov, ktoré pre obec 
vypracoval. Za certifikátom, ktorý obec získala, si stojí, je to vierohodný dokument. Obec nezískala 
dotáciu na obnovu telocvične bez udania dôvodu, tak to je pri väčšine projektov. Táto stavba bola 
postavená v rokoch 1993-94, teda nie pred 10 rokmi ako to poslanec tvrdí. Projekty sa samozrejme 
píšu aj pre základné a materské školy v obci. Obec sa uchádza o všetko o čo sa len dá. Školy sa 
samozrejme o dotácie uchádzajú aj sami, kde na to majú možnosť. Má okolo seba veľmi dobrý tím 
ľudí, ktorý mu vo všetkom pomáhajú. Obec sa zaoberá samozrejme aj problematikou kanalizácie, obec 
aj podala projekt ešte na jeseň roku 2015. Na terajšej výzve je vysoké riziko v prípade neúčasti 
obyvateľov na kanalizácii obce. Dúfa, že minister za stranu Most-Híd bude pre obec nápomocný pri 
riešení tejto problematiky.  
Beatrica Dömeová – úprava webovej stránky sa bude realizovať so spoločnosťou Zemnet, upravovať 
tú časť webu sa dá len s pomocou administrátora stránky. 
Ing. Nagy Ľudovít – faktúry nie sú zverejnené na webe.  
Beatrica Dömeová – robí sa to automaticky z účtovného programu.  
Ing. Nagy Ľudovít – prečo sa na území základnej školy pohybujú kone? 
Morvai Jozef, občan obce Zemné – odznelo, že hlavný dodávateľ si vyberá svojich subdodávateľov. 
Odznelo, že poslanci odsúhlasili projekt. Ako mohol projekt schváliť poslanec, keď ani nečítal 
zmluvu? Spýtal sa poslancov, ktorý z nich okrem poslanca Nagya čítal zmluvu s hlavným 
dodávateľom na projekt?  Poslanci sa môžu hanbiť. Základom klamstva je pekná reč. 
Starosta obce – predtým, než by obvinil poslancov, by si mal zvážiť svoje slová. Opísal mu priebeh 
projektu, napríklad dom Károlyi – zámer projektu, ak je projekt úspešný, potom výber dodávateľa 
verejným obstarávaním a až potom sa  podpisuje zmluva.  
Morvai Jozef – starosta podpisuje zmluvu a aj za ňu zodpovedá. Projekt zelene by namiesto Madarásza 
mohla robiť Monika Vácvaleková. 
Starosta obce – pri podpise každej zmluvy s hlavným dodávateľom požiadal o spoluprácu, aby si 
vybrali v rámci možností miestnych dodávateľov. Samozrejme rozhodujúca je cena. 
Morvai Jozef – starosta klame. A ani na jednom projekte nerobil nikto zo Zemného.  
Starosta obce – neklame, hovorí pravdu a odporúča mu pozrieť kedy bola ktorá zmluva podpísaná, aký 
je časový sled podpisov zmluvy. Kto robil okná a dvere na dome Jedlika? 
Morvai Jozef – my sme to robili. 
Monika Vácvaleková – jej nie to vadí, že nie ona robila zeleň v obci, ale to, že je to zle vypracovaný 
projekt.  
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Ing. Nagy Ľudovít – projekt k nahliadnutiu mali poslanci len posledné dni, nebolo čas z ich strany to 
ani komentovať. 
Starosta obce – projekty sa prispôsobujú vždy výzve, to znamená, že sú hotové tesne pred termínom 
odovzdania projektu.  
Mária Bóbová – boli projekty, ktoré sa ukončovali posledné večery. A vždy na tom robí tím schopných 
ľudí, len treba chcieť. Väčšina poslancov pozerá vpred, ako vždy čo najlepšie riešiť veci.   
 

20. Návrhy na uznesenia 
Všetky návrhy na uznesenie boli počas rokovanie prečítané a bolo o nich hlasované.  
 
 
 

21. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť. Ďakuje za pripomienky, pomocou ktorých sa dá 
v obci napredovať. Rokovanie ukončil o 24.00 hod.  
                    

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:              

           

…………………………………..                                       …………………………………... 
          Ildikó Országhová             Monika Vácvaleková 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
Zapísala: Erika Jancsóová           


