
1 
 

 

OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

 

Zápisnica 

napísaná na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 18.augusta 2016  
so začiatkom  o 19. 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. Hospodárenie obce Zemné k 30.6.2016 
5. Nákup služobného auta  
6. Žiadosti  
7. Interpelácie 
8. Rôzne 

a) Projekt - Envirofond 
b) Projekt - HUSK 
c) Projekt – Komunitné centrum 
d) Denný stacionár v Zemnom 
e) Detské ihrisko 

9. Návrhy na uznesenia 
10. 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 z 9 poslancov bolo 
prítomných 6. Ospravedlnila sa Ildikó Országhová.   
Zasadnutie je odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený audiozáznam na 
diktafóne, ktorý je prílohou zápisnice. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Návrh bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. 
 
       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.  
Za overovateľov zápisnice Tomáša Kocsisa a Patrika Farkasa. Za členov návrhovej komisie navrhol 
JUDr. Petra Balogha, Moniku Václavekovú  a Romana Bombicza.   
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Monika Václaveková 

 
3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní 
a odovzdal slovo kontrolórke obce. Na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých celkovo 
29 uznesení, uznesenia týkajúce sa prenájmu a kúpy nehntuľností sú v štádiu riešenia.  
Mária Kocsisová, kontrolórka obce, skonštatovala, že súhlasí s predloženou správou starostu obce 
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 
Do rozpravy sa neprihlásil nikto z prítomných, hlasovanie prebehlo nasledovne:  
 
uznesenie č. 257/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –   JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,    
  Tomáš  Kocsis, Monika Václaveková 
 

4. Hospodárenie obce Zemné k 30.6.2016 
Starosta obce otvoril tento bod rokovania a odovzdal slovo Ing. Márii Bóbovej. 
Ing. Bóbová oboznámila prítomných so správou o hospodárení obce Zemné k 30.6.2016, správu, 
výkazy a prehľady mali poslanci vopred k dispozícii. V svojom prejave zdôraznila dodržanie všetkých 
zákonných predpisov a pravidiel týkajúcich sa hospodárenia obce a rozpočtovníctva.  
Mária Kocsisová, kontrolórka obce, oboznámila poslancov so správou o kontrole, ktorá sa týkala 
hospodárenia obce k 30.6.2016. Oboznámila prítomných so záverom, že predložený materiál 
odzrkadľuje skutočné hospodárenie obce s dodržaním všetkých zákonných noriem. 
Starosta otvoril diskusii k tomuto bodu. 
Helena Kocsisová – finančná komisia rokovala o tomto bode, komisia však nebola uznášaniaschopná. 
Napriek tomu prítomní členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu predložený materiál 
schváliť. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo bolo z jej pohľadu dobre riadené a odzrkadľuje skutočnosť.   
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Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
          
uznesenie č.258/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    
A/ Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za I I. Q/2016 
                   A.1 finančné rozpočtové opatrenie k 30.6.2016 vo výške 50 577,93 € 
 Zmenu rozpočtu v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 

                  A.1.1  Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie po úprave 
 Príjmy spolu :   1 857 527,56 € 
 Výdavky spolu :  1 857 527,56 € 
                  A.1.1.1 / v tom : bežný rozpočet po schválení úprav: 
 Príjmy spolu :   1 155 770,46 € 
 Výdavky spolu :  1 062 869,23 € 
                 A.1.1.2 / Kapitálový rozpočet bez úprav po schválení: 
 Príjmy spolu :      645 794,00 € 
 Výdavky spolu :      87 700,00 € 
                A.1.1.3 / Finančné operácie po úprave : 
 Príjmy spolu :         50 577,93 € 
 Výdavky spolu :     706 958,33 € 
              A.2 Programové rozpočtové opatrenie Obce Zemné k 30.06.2016 
 A.2.1 / zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 

02/2016 v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa predloženého návrhu : 

 Výdavky spolu :                    1 857 527,56 € 
 v tom:  Obec                    1 442 585,76 € 
   RO – Základné školy                   414 941,80 € 

• ZŠ / ZŠ Program 09 Vzdelávanie zvýšenie      + 3 898,00 € 
 Obec                                                                          + 46 679,93 € 
B/ 
berie na vedomie  rozpočtové opatrenie starostu obce Zemné č. 1/2016 vo výške 606,00 € 
 v súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 22 Zásad hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Zemné – kde je povolené rozpočtové opatrenie v rozsahu 
1.000,00 € medzi programami bez zmeny celkovej výšky príjmov a výdavkov: 

               B.1/  zníženie bežných výdavkov v programe 01 – manažment o       - 606,00 € 
               B.2/ zvýšenie v prospech preneseného výkonu štátu v programe 02 – civilná obrana o + 

606,00 € 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
 Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 
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uznesenie č.259/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    rozpočtové opatrenia na použitie finančných prostriedkov – zostatok bankových účtov 

z predchádzajúceho obdobia vo výške 60 000,00 € pri zvýšení finančných operácií 
v prospech výdavkov v členení: 
- 10 000,00 € finančné operácie 
- 50 000,00 € kapitálové výdavky  

Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 
  
uznesenie č.260/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly za I. polrok  2016  
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
 Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 
 

5. Nákup služobného auta 
Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý mali poslanci k dispozícii vopred 
spolu s dôvodovou správou.  
Finančná komisia rokovala o tomto bode na poslednom zasadnutí. Napriek tomu, že komisia nebola 
uznášania schopná, doporučuje materiál schváliť. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy 
sa nikto neprihlásil.  
Po ukončení rozpravy hlasovali prítomní nasledovne: 
 
uznesenie č. 261/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    zakúpenie osobného automobilu pre obec v súlade so schváleným   

rozpočtom na rok 2016 

schvaľuje   nákup osobného automobilu značky KIA Sportage  zakúpené  
od spoločnosti RIVAL CAR spol. s.r.o. na leasing prostredníctvom   

 spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. Bratislava  za obstarávaciu cenu    
 (vrátane DPH) 20 799,00 eur zaplatením  1. splátky vo výške 30 % t.j.   
 6 239,70 € a následnými mesačnými splátkami 459,80 € po dobu  

   36 mesiacov 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 
 

6. Žiadosti 
Neboli predložené žiadne žiadosti v stanovenom termíne. 
 

     7. Interpelácie 
Neboli predložené žiadne interpelácie. 
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8. Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných o projektových zámeroch obce. 
 
a) Projekt – Envirofond 
Projekt sa týka odstránenia čiernych skládok v obci. Celková hodnota projektu je 68 995,20 eur s 5% 
spoluúčasťou. Pri úspešnom projekte je predpokladaná realizácia v roku 2016. 
 
uznesenie č. 262/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,,Sanácia miest s nezákonne    
  umiestneným odpadom v obci Zemné“  v rámci výzvy Environmentálneho    
  fondu v sume 3 449,76 eur čo predstavuje 5% celkových nákladov     
  projektu v celkovej sume 68 995,20 eur 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 

 
b) Projekt – HUSK 
V oblasti projektov cezhraničnej spolupráce bola obec viackrát úspešná. Obec v nasledujúcom období 
má za snahu opätovne uspieť v čerpaní finančných prostriedkov v tejto oblasti. Investície sa majú 
týkať úpravy okolia Domu Károlyi, vybudovanie parkoviska, okolitých chodníkov, externej výstavy, 
cyklotrasy, hľadiska, požičovne bicyklov, opravovne bicyklov, vybudovanie ďalších ubytovacích izieb 
a prístavu. Celková hodnota projektu bude vyčíslená na septembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Projektovým partnerom je Mosonszolnok – HU, hlavný žiadateľ obec Zemné. Starosta 
požiadal poslancov o pomoc pri príprave tohto projektového zámeru.  
 
uznesenie č.263/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Cezhraničného   
  programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko vyhlásené    
  Úradom vlády Maďarska na  Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti –    
  úprava okolia Domu Károlyi 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 

 
c) Projekt – Komunitné centrum 
Starosta obce oznámil ukončenie činnosti podnikateľa Gábora Vargu – ZEMA v obecnej 
nehnuteľnosti. V budúcnosti by sa táto nehnuteľnosť mohla využiť ako trhovisko miestnych 
pestovateľov prípadne ako komunitné centrum pre marginalizované rómske komunity. Z tohto dôvodu 
žiada poslancov o schválenie projektového zámeru. Zároveň oboznámil prítomných so zámerom 
podnikateľa odpredaja hnuteľných vecí pre obec (chladnička, klimatizácia, police, kamerový systém).  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
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uznesenie č.264/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje     podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného    
   programu Ľudské zdroje vyhlásené Ministerstvom vnútra SR zamerané na   
   výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou     
   marginalizovaných rómskych komunít  
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Monika Václaveková 
 
uznesenie č. 265/180816-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    zakúpenie hnuteľných vecí od Gábora Varga – ZEMA do výšky 2 500,00 eur z programu 10   
Prítomných   poslancov : 6 
5 za –  JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  Tomáš Kocsis,  
1 sa zdržala -  Monika Václaveková 

 
 
d) Denný stacionár v Zemnom 
Starosta obce informoval o zámere vytvorenia denného stacionára v obci súkromníkom v priestoroch 
družstva. Rozšírili by sa tým služby poskytované v obci pre odkázaných obyvateľov. 
 
e) Detské ihrisko 
Na základe predchádzajúcich uznesení bolo v obci postavené certifikované detské ihrisko, ktoré je už 
v prevádzke. 
 
Ďalšie informácie: 
- do 31. októbra je termín podania projektu na rozšírenie kanalizácie 
- oprava ulíc – Krajná – cca 100m predpoklad ešte v roku 2016 
- v zariadeniach MŠ boli vybudované nové sociálne zariadenia 
- EU zadržiava určitú výšku financií od SR, z tohto dôvodu ešte nie je preplatený projekt ,,Traditions 
For Every One – Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti“. Zo strany obce Zemné sú 
všetky záväzky splnené, monitorovacie správy a kontroly úspešne ukončené. Z tohto dôvodu obec 
požiadala o predĺženie splatnosti úveru Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. do 31.12.2016. 
- na základe kontory zo strany NKU prebieha v obci kontrola Daňového úradu, závery kontroly ešte 
nie sú známe. 
- termín revitalizácie kanálov ešte nie je určený. 
- obec má zámer o obnovu strechy vedľa telocvične, kde je havarijná sitácia. Vysoké náklady tvorí 
odstránenie azbestu. 
- v školskej jedálni nastanú personálne zmeny – nová zamestnankyňa Monika Keszegh. 
- k 21.8.2016 ukončuje svoj pracovný pomer Erik Cigáň, náčelník OP. Obec uverejní výzvu na 
obsadenie 2 pozícií obecnej polície.  
 
Starosta otvoril diskusiu. 
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JUDr. Peter Balogh – ak sa nájdu financie, je nutné opraviť viac ulíc, nie len Krajnú.  
Starosta – niektoré ulice sa neopravujú zatiaľ preto, lebo sa čaká na vybudavanie kanalizácie. 
Monika Václaveková – Rada by vedela, kedy bude nejaký projekt na Dom smútku. Zároveň 
upozornila na gaštany, ktoré nie sú orezané a sú nebezpečné. 
Starosta – doporučuje komisii, aby sa aj s touto problematikou zaoberala. 
 

9. Návrhy na uznesenia 
O všetkých uzneseniach sa hlasovalo v priebehu rokovania.  
 

10. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť. Rokovanie ukončil o 20.30 hod.  
                    

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

     

…………………………………..                                       …………………………………... 
         Tomáš Kocsis                       Patrik Farkas 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
Zapísala: Erika Jancsóová           


