
1 
 

 

OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Zápisnica 

napísaná na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 5.októbra 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. Nákup nehnuteľností 
5. Žiadosti  
6. Interpelácie 
7. Rôzne 
8. Návrhy na uznesenia 
9. 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 7. Ospravedlnila sa Ildikó Országhová - bude meškať, JUD. Peter Balogh – ospravedlnil 
sa.    
Zasadnutie je odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený videozáznam, 
ktorý je prílohou zápisnice.  
Prítomných 8 poslancov, prišla poslankyňa Ildikó Országhová.  
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Ing. Nagy Ľudovít – žiada o zmenu programu, pred bod Interpelácie vložiť bod rokovania týkajúci sa 
kúpy služobného vozidla, keďže tam nebola dodržaná zákonnosť postupu verejného obstarávania.  
Starosta obce – nesúhlasí s takýmto obvinením, všetko prebehlo podľa aktuálneho právneho poriadku 
v tejto oblasti.  
Ing. Mikuláš Balogh – na júnovom rokovaní bol odročený bod týkajúci sa Štatútu obce. Prečo to nie je 
ako bod na tomto rokovaní? 
Starosta obce – 15. Rokovanie obecného zastupiteľstva nebolo plánované, návrh zmeny v Štatúte obce 
bude bodom rokovania koncom mesiaca október – predbežne 28.10. 
Ing. Nagy Ľudovít – v tomto roku ani jedno rokovanie nebolo plánované.  
Poslanci hlasovali o navrhovanej zmene programu nasledovne: 
 
uznesenie č. 266/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje  doplnenie  bodu programu do svojho zasadnutia o bod) Zakúpenie služobného auta 
 
Prítomných   poslancov : 8 
3 za –   Ing. Mikuláš Balogh,  Ing. Nagy Ľudovít, Tomáš Kocsis 
5 proti –   Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová,    
   Monika Václaveková 
 
 
O pôvodnom programe rokovania hlasovali poslanci nasledovne: 
uznesenie č. 267/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
1 proti –             Ing. Nagy Ľudovít 
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       2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Eriku Jancsóovú – k zápisnici je priložená aj videonahrávka a 
audionahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu.  
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Mikuláša Balogha a Tomáša Kocsisa. Za členov návrhovej 
komisie navrhol Romana Bombicza, Patrika Farkasa a Moniku Václavekovú.   
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš  Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 
3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z 14. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  Uznesenia obecného zastupiteľstva boli splnené okrem nasledovných uznesení, ku 
ktorým starosta podal nasledovné vysvetlenie: 

- Podanie projektu na vybudovanie komunitného centra – projekt nebol podaný, keďže obec nie 
je oprávneným žiadateľom príspevku 

- 233 – prenájom priestorov v areály priemyselného parku spoločnosťou BIG CARP BAITS 
Manufactory s.r.o. – nájomná zmluva ešte nie je podpísaná zo strany prenajímateľa  

- 234 – bude prerokované na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva 
- 235 - bude prerokované na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva -  Štatút obce 
- 242 – územný plán obce – prerokovanie – uznesenie nie je splnené 
- 248 – prenájom pozemku pod garážou - bude prerokované na ďalšom rokovaní obecného 

zastupiteľstva 
- 254 – aktualizácia Rokovacieho poriadku – poslanci budú mať k dispozícii v mesiaci október 

na pripomienkovanie, bude prerokované na októbrovom, prípadne decembrovom rokovaní 
obecného zastupiteľstva. 

Starosta odovzdal slovo kontrolórke obce. 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 – uznesenie č. 240 – nákup sódových fliaš – prečo uznesenie nebolo splnené? 
Uznesenie č. 242 o územnom pláne prečo nebolo splnené? Na dôvod sa pýta príslušnej komisie. Ďalej 
sa dotazuje na parkovisko pred pohostinstvom Szabó, čo starosta sľúbil dať do poriadku ešte na jar. 
Ing. Mikuláš Balogh – pri uznesení o nákupe služobného vozidla sa presne určila značka Kia Sportage. 
Toto je určite v rozpore so zákonom.  
Starosta odpovedal nasledovne: 

- uznesenie č. 240 je splnené sčasti, nie celá suma je zatiaľ vyčerpaná. 
- nákup motorového vozidla riadila z oblasti verejného obstarávania certifikovaná osoba. 

Ing. Mikuláš Balogh – ako mohlo vyť verejné obstarávanie, keď nebol schválený nákup? 
Starosta obce – v rozpočte v decembri bol schválený nákup motorového vozidla, podľa toho bolo 
vykonané verejné obstarávanie. 
Ing. Mikuláš Balogh – ak bolo verejné obstarávanie, tak berie späť to čo povedal, je to v poriadku.  
Ildikó Országhová – uznesenie č. 242 – s územným plánom sa ešte komisia nezaoberala.  
Ing. Nagy Ľudovít – nedostal odpoveď od komisie, nebolo to teda splnené? Tak isto starosta 
neodpovedal na opravu parkoviska. 
Starosta obce – toto je bod o plnení uznesení, nie bod rôzne. Nech povie poslanec číslo uznesenia, 
ktoré nebolo splnené, k tomu sa vyjadrí.  
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Po ukončení rozpravy sa hlasovalo nasledovne:  
 
uznesenie č. 268/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení  
 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –       Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena Kocsisová,   

     Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
1 proti –    Ing. Nagy Ľudovít 
 
 

4. Nákup nehnuteľností 
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu. Nákup nehnuteľností je 
predložený obecnému zastupiteľstvu na základe znaleckých posudkov z dôvodu rekonštrukcie 
a výstavby okolia domu Károlyi a vybudovanie domu tradícií.  
Finančná komisia – Mária Kocsisová  - finančná komisia odporúča schváliť nákup nehnuteľností.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  
Ing. Mikuláš Balogh – preštudoval celú dokumentáciu, ktorá je bezchybne vypracovaná. Podporuje 
predložený nákup, je to dobrý projekt pre ďalší rozvoj obce. 
Ing. Nagy Ľudovít – nesúhlasí s odporúčaním finančnej komisie. Tu nejde o ďalšie zveľadenie majetku 
obce. 
Ildikó Országhová – nesúhlasí s Ing. Nagyom, súhlasí s Ing. Baloghom, nákup nehnuteľnosti je vždy 
dobrá investícia. Súhlasia predávajúci s navrhnutými cenami? 
Starosta obce – obec je finančne zdravá a využíva všetky možnosti ponúkané fondmi a dotáciami, 
ktoré sa dajú využiť. Zatiaľ všetky zastupiteľstvá boli otvorené projektom a dotáciám 
a spolufinancovaním projektov. Zatiaľ jedna strana nie je vyrovnaná s ponúknutou sumou. Prebehnú 
ďalšie rokovania. 
Hlavná kontrolórka – v rozpočte sa rátalo s nákupom týchto nehnuteľností, financie na to sú.  
Ing. Nagy Ľudovít – k nákupu nehnuteľností toľko, že každý kto stavia ten stavia mimo obce Zemné. 
Vyjadril svoj negatívny názor k spolufinancovaniu projektov.  
Starosta obce – od obyvateľov obce nič nebolo odobraté, žiadne financie. Obec funguje tak ako  má. Je 
veľmi málo projektov, kde je postačujúce spolufinancovanie 5%. Skoro vždy sa objavia ďalšie 
náklady. Tak to bolo aj pri rekonštrukcii Domu Károlyi. Obec s týmto získala budovu vysokej 
hodnoty, ktorá v budúcnosti môže byť napríklad sčasti aj obecným úradom. Žiada o rozpravu ku 
konkrétnemu bodu.  
Ing. Nagy Ľudovít – to čo on hovorí patrí k tejto téme.  
Starosta obce – obec získala komplexnú budovu, ktorá má vyššiu hodnotu než nevídané výdavky, 
ktoré sa objavili. Opäť žiada, aby sa v rozprave hovorilo k veci.  
Ing. Nagy Ľudovít – aké rokovanie bolo naposledy, keď poslanci schválili projekt, ktorý nemal 
rozpočet. Žiada starostu, aby si prečítal, aké sú jeho právomoci, lebo má len viesť rokovanie a nie 
vyjadrovať sa k názorom a prejavom poslancov. 
Starosta obce – rokovanie má viesť tak, aby bolo rokovanie k veci a efektívne. On ako starosta musí 
vedieť, či zastupiteľstvo má záujem o projekt, aby vedel, či má dať vypracovať projektovú 
dokumentáciu a rozpočet projektu.  
Ing. Nagy Ľudovít – podľa akého zákona ktorého paragrafu reaguje starosta na prejav poslanca? Na 
toto nemá právo starosta podľa rokovacieho poriadku. 
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Starosta obce – v ktorom paragrafe je to konkrétne napísané, že ten kto vedie rokovanie nemôže 
prejaviť svoj názor?  
Ing. Mikuláš Balogh – starosta nehovoril pravdu. Odzneli obvinenia poslanca na zlé koordinovanie 
prác pri rekonštrukcii Domu Károlyi.  
Starosta obce – odmieta tieto obvinenia poslanca. Projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 
2002, projekt sa podal prvýkrát v roku 2009, potom v roku 2011. Následne v roku 2014 v júni bola 
obci ponúknutá možnosť projekt zrealizovať. Starosta, ktorý by do tohto projektu nevstúpil, by spravil 
obrovskú chybu. Projektová dokumentácia bola už zastaralá, budova podľa tohto projektu by nebola 
bezpečná. Nad výdavky sa týkali kompletnej rekonštrukcie strechy a základov. Za uplynulý jeden rok 
od kolaudácie tu bolo nespočetné množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Obec túto nehnuteľnosť 
využíva na rozvoj spoločenského a kultúrneho rozvoja obce.  
Ildikó Országhová – pýta sa poslanca Ing. Nagya, či on svoje otázky neadresuje starostovi? On preto 
odpovedá. 
Ing. Nagy Ľudovít – starosta povedal, že na minulom rokovaní sa schvaľovalo o projekte preto, aby sa 
mohlo začať s projektovou dokumentáciou. Uznesenie však hovorí o tom, že projekt sa schvaľuje. 
A tam sa už potom pýtajú konkrétne financie, ktoré však v uznesení nie sú uvedené. On sa starostu na 
nič nepýtal od starostu, len povedal svoj názor k Domu Károlyi. 
Starosta obce – musí reagovať na prejav poslanca, lebo tvrdí nepravdu. Zastupiteľstvo schválilo 
podanie projektu. Preňho to znamená, že môže dať vypracovať povolenia a projektovú dokumentáciu, 
ktorý ešte ani názov nemá. Ku koncu mesiaca bude pred zastupiteľstvo daný konkrétny projekt 
s názvom a rozpočtom, ktorý zastupiteľstvo musí schváliť.  
Roman Bombicz – navrhol ukončenie rozpravy k tomuto bodu.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 
uznesenie č. 269/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  ukončenie rozpravy k bodu) Nákup nehnuteľností 
 
Prítomných   poslancov : 8 
6 za -               Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  Tomáš Kocsis,   

Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
2 nehlasovali –  Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Nagy Ľudovít 
 
 
uznesenie č. 270/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  odkúpenie nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore, Podzámska 25 Nové Zámky,        vedené na LV č. 63 k.ú. obce 
Zemné, dom súp. č. 288 na parc.č. C-KN 628 a pozemky : par.č. C-KN 628 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 935 m2, par.č. C-KN 629/1 záhrady o výmere 903 m2 
a parc. č. C-KN 629/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, ktorých 
vlastníkmi sú Nagyová Katarína  nar. 02.07.1935  bytom Zemné č. 671, Nagy Karol 
nar. 13.11.1980 bytom Meďerčská č. 55/4 Komárno, Gergelyová Sylvia r. Nagyová 
nar. 31.03.1971 bytom Hviezdna č. 2347/12 Komárno a Nagyová Andrea nar. 
15.07.1972 bytom Pávia č. 2803/4 Komárno za dohodnutú kúpnu cenu 12.600,00 €  
(slovom: dvanásťtisícšesťsto eur) stanovenú znaleckým posudkom č. 117/2016 
vyhotovené znalcom Ing. Gertrúda Hlavičková 
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Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková, Ing. Nagy Ľudovít 
                  
uznesenie č. 271/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje odkúpenie nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore, Podzámska 25 Nové Zámky, vedené na LV č. 472 k.ú. obce 
Zemné, dom súp. č. 287 na parc.č. C-KN 631 a pozemky : par.č. C-KN 631 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 148 m2, par.č. C-KN 632/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 667 m2 a parc.č. C-KN 633/2 záhrady o výmere 245 m2, ktorých vlastníkom 
je Kantár Július nar. 11.01.1945 bytom Zemné č. 286 za dohodnutú kúpnu cenu 
8.000,00 €  (slovom: osemtisíc eur) stanovenú znaleckým posudkom č. 118/2016 
vyhotovené znalcom Ing. Gertrúda Hlavičková 

 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –   Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  Tomáš Kocsis,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková, Ing. Nagy Ľudovít 
 
 

5. Žiadosti 
Obecné zastupiteľstvo dostalo  žiadosť Spolku na zachovanie ľudových tradícií týkajúci sa havarijného stavu 
v Galérii obce. 
Roman Bombicz – komisia kultúry sa zaoberala touto žiadosťou. Komisia predpokladá, že projekt týkajúci sa 
vybudovania Domu tradícií bude úspešný a tieto hnuteľné veci sa tam následne dajú premiestniť. Sanáciu myší 
žiada zabezpečiť obecným úradom.  
Monika Vácvaleková – prečo sa tieto veci nedajú umiestniť v Dome Károlyi? 
Ing. Mikuláš Balogh – súhlasí s návrhom Moniky Vácvalekovej. Je potrebné vybudovať obecné múzeum, ale 
nie v Dome tradícií. Dom tradícií je budúcnosť, do jeho vybudovania sa tieto veci úplne znehodnotia, v Dome 
Károlyi je na to aj určený priestor. 
Ildikó Országhová – je tento priestor v Dome Károly väčší ako priestory Galérie?  
Bombicz Roman – na budúcom rokovaní sa komisia kultúry bude s touto problematikou zaoberať. 
Starosta obce – sanáciu zabezpečí obecný úrad a aj prípadné malé opravy. V Dome Károlyi je výstavná 
miestnosť, treba však rozhodnúť, či odtiaľ doteraz vystavované predmety majú byť premiestnené alebo ako 
ďalej.  
Monika Vácvaleková – budova Galérie je mimo centra, nechodí tam nikto, malo by to byť bližšie v centre keď 
tu máme takéto budovy. 
Ďalšie doručené žiadosti do termínu rokovania obecného zastupiteľstva neboli prerokované na príslušných 
komisiách. 
 
 

     6. Interpelácie 
Ing. Nagy Ľudovít – na minulom rokovaní predložil interpelácie, teraz má nové. Interpeláciu predložil 
písomne a týka sa kúpy služobného motorového vozidla (číslo verejného obstarávania, jeho 
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zverejnenie a výsledok). Podľa jeho názoru nebola zákazka dobre zaradená v otázke nadlimitnej 
a podlimitnej zákazky.  
Starosta obce – poslanec dostane písomnú odpoveď na svoju žiadosť. Verejné obstarávanie sa 
vykonáva vždy oprávnenou certifikovanou osobou, odborníkom, keďže zákony sa v tejto oblasti veľmi 
rýchlo menia.  
Prednostka obecného úradu – na základe zákona sa štvrťročne uverejňujú výsledky verejných 
obstarávaní a takisto to bude aj teraz na stránke UVO.  
Ing. Nagy Ľudovít – ak sa neuplatňujú zákonné postupy, je to porušenie hospodárskej súťaže. 
Starosta obce – všetko prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 

7. Rôzne 
Ing. Mikuláš Balogh: 
- vyjadril sa k rozdeleniu lístkov na Strekových dňoch. On to bral tak, že tí obyvatelia obce, ktorí si 
platia dane mali dostať lístky. Na budúci rok treba na toto veľmi dbať, aby to bolo spravodlivé. Pri 
príprave streku bol zoznam osôb, ktorí mali liať sódu. Bolo tam viac protokolárnych chýb. A niektorí 
ani nevedeli, že tam majú byť a bude ich meno čítané. Žiada tiež rozpočet Strekových dní. 
- dotazuje sa k otázke Ekodvora. Je tam aj stavebný odpad, ktorý mala odniesť stavebná firma. Je tam 
aj komunálny odpad. Bol schválený prevádzkový poriadok, kde zodpovedný je starosta, čo je veľká 
zodpovednosť.  
- ak by sa zriadila obecná rada, veľa vecí by sa tam dalo prerokovať, čo by zefektívnilo rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 
- rokovanie v auguste nebolo naplánované. Od starostu obce nebolo pekné, že aspoň približný termín 
rokovania vopred neohlásil a rokovanie bolo zvolané tak, že niektorí poslanci neboli doma.  
Roman Bombicz – o rozdaní lístkov rozhodla komisia kultúry tak, že voľný vstup dostal ten, kto je 
členom nejakej organizácie. O rozpočte sa rokovalo na minulom rokovaní komisie, ešte to nebolo 
celkom uzavreté. Rozpočet prekročený nebol, boli tam aj príjmy.  
Ing. Nagy Ľudovít – na minulom rokovaní odznelo, že finančná komisia nebola uznášaniaschopná, 
napriek tomu predsedkyňa komisie predniesla názor komisie na zastupiteľstve. Toto je neprijateľné. 
Žiada o informáciu o kontrole z Daňového úradu. NKU dala starostovi za úlohu odstrániť blízku osobu 
spod svojej priamej podriadenosti. Poslanec vyjadril svoj názor k tejto problematike.  
Starosta obce –Daňový úrad dostal správu od NKU a daňový úrad rozhodol o pokute vo výške 500 € 
pre obec. Starosta vyjadril svoj názor k zamestnaniu blízkej osoby.  
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila k prejavu Ing. Nagya na nezhodách medzi záverečným účtom 
a konsolidovanou účtovnou závierkou z roku 2013, kde poslanec tvrdil, že chýba 71.221 €. Počas 
kontroly zistila, že suma nechýba, nechýbajú ani financie, stala sa administratívna chyba, nesprávny  
opis sumy, čo však neovplyvňuje finančný stav obce. Túto chybu však nezistil audítor ani daňový 
úrad. Záverečný účet bol v poriadku. Každý môže spraviť chybu, kto pracuje. Stavy na bankových 
účtoch a v účtovníctve sa zhodujú. Nikde žiadne financie nechýbajú, nie je ani náznak sprenevery 
peňazí. Najľahšie je niekoho obviňovať a vôbec nepomôcť pri práci. Ak poslanec zistil nejakú chybu, 
má povinnosť byť nápomocní pri jeho náprave v spolupráci s obecným úradom. Cítila za potrebu na 
zastupiteľstve túto skutočnosť na zastupiteľstve predniesť.  
Ildikó Országhová – Chváli prácu prednostky obecného úradu, jej prístup a prácu celého obecného 
úradu.  
Ing. Nagy Ľudovít – konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 bola obecným zastupiteľstvom 
odsúhlasená tak, že nemali k dispozícii žiaden materiál. Za finančnú komisiu Helena Kocsisová a aj 
hlavná kontrolórka vtedy tvrdili, že všetko je v poriadku, a zrazu sa zistila chyba. Nie je úlohou 
kontrolórky rozhodnúť o tom, že chyba sa stala ale nič sa nestalo. Je povinnosťou kontrolórky túto 
skutočnosť oznámiť ďalej.  
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Ing. Balogh Mikuláš – Dotazoval sa, či 500 € pokuta od Daňového úradu bude zosobnená. Na ďalšie 
rokovanie žiada o tom správu od hlavnej kontrolórky a od finančnej komisie.  
Mária Bóbová – reagovala na obvinenia týkajúce sa jej osoby. Chyba v konsolidovanej účtovnej 
závierke sa žiaľ stala bez povšimnutia si to audítorom. To, že sa stala chyba neznamená, že nejaké 
financie by boli navyše alebo by chýbali. Ona svojou prácou vložila do obce všetko, čoho bolo 
schopná a pozerá na odpracované obdobie hrdo a so vztýčenou hlavou.  
Ing. Nagy Ľudovít – úlohou obecného zastupiteľstva je hospodáriť s majetkom obce. Vyjadril svoj 
názor k pracovným vzťahom na obecnom úrade. Chcel by podať návrh na uznesenie, ktorý sa týka 
prejavu kontrolórky.  
Starosta obce – nechce reagovať na prejav Ing. Nagya. Vyhodnotenie Strekových dní bude na ďalšom 
rokovaní. Zberný dvor a ekodvor sa bude dávať do poriadku postupne. Otázka štatútu bude nastolená 
na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Augustové zastupiteľstvo nebolo naschvál zvolané preto, 
že niektorí poslanci neboli doma, bolo tak kvôli termínom k projektu.  
Tomáš Kocsis – komisia bezpečnosti má návrhy pre obecné zastupiteľstvo týkajúce sa zverejnenia 
voľnej pracovnej pozície obecného policajta. Zároveň by sa chcel poďakovať Dobrovoľnému 
Hasičskému zboru v obci Zemné, za ich kvalitne a rýchle odvedenú prácu.  
Morvai István – v mene Dobrovoľného Hasičského zboru ďakuje starostovi obce a zamestnancom 
obecného úradu a poslancom za pomoc pri zorganizovaní 130. výročia ich založenia. Žiada zároveň 
o pomoc zo strany obce pri vydaní brožúry na pamiatku uplynulých 130 rokov.  
Ing. Mikuláš Balogh – nech podajú žiadosť na obecné zastupiteľstvo.  
Ildikó Országhová – parkovisko ktoré spomínal Ing. Nagy na začiatku rokovania si môžu opraviť aj tí, 
ktorí tam parkujú a to parkovisko využívajú ako osobné parkovisko.  
Ing. Nagy Ľudovít – Súhlasí s poslankyňou, ale starosta im to sľúbil. 
Starosta obce – raz to už bolo spravené, bude sa s tým zaoberať.  
      

8. Návrhy na uznesenia 
 

uznesenie č. 272/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odporúča starostovi obce zverejniť voľné pracovné miesto na funkciu obecného policajta 

v Zemnom a jeho zverejnenie v regionálnych médiách 
 

Ing. Nagy Ľudovít – keď sa o tomto uznesení hlasuje, to je akoby poslanci museli povedať starostovi povedať  
čo má robiť a nevedel to sám od seba. 
Starosta obce – on  je rád, že komisia toto navrhuje a jej členovia vidia, že osoba obecného policajta je potrebná. 
Ing. Nagy Ľudovít – nie je otázka, či osoba policajta je potrebná, nemal starosta takto dlho čakať a mal tam  
nájsť niekoho. 
Starosta obce – s obsadením tohto voľného pracovného miesta sa nečakalo, hľadá sa vhodný kandidát na  
obecného policajta. Bola jedna žiadosť, ale žiadosť bola stiahnutá.  
 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –    Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,   

  Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
1 nehlasoval –   Ing. Nagy Ľudovít 
 
uznesenie č. 273/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
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odporúča   a)starostovi obce osadiť ochranné zábradlie na križovatke ulice Mlynská a Kolárova 
k odvodňovacím kanálom 

               b)starostovi obce rekonštrukciu cestných spomaľovačov a vybudovanie   
   ešte jedného spomaľovača v ulici školská pred bufetom ORI 
 
Ing. Nagy Ľudovít – obecné zastupiteľstvo nie odporúča, ale žiada starostu 
Ildikó Országhová – v bode b) sa žiada o úpravu tej časti komunikácie, ktorá bola upravená v rámci projektu 
a tam 5 rokov k zmenám nemôže dôjsť. Žiada zvážiť tabuľu obmedzujúcu rýchlosť.  
Ing. Mikuláš Balogh – komisie môžu odporúčať  starostovi niečo podľa zákona. O tom ako to má byť vyriešené 
už potom rozhodne starosta. 
Ing. Nagy Ľudovít – komisia odporúča niečo zastupiteľstvu nie starostovi, zastupiteľstvo potom žiada starostu. 
 
Návrh Ing. Nagya:  
obecné zastupiteľstvo 
žiada    a)starostu  obce osadiť ochranné zábradlie na križovatke ulice Mlynská a Kolárova 

k odvodňovacím kanálom 
               b)starostu obce o rekonštrukciu cestných spomaľovačov a vybudovanie   
   ešte jedného spomaľovača v ulici školská pred bufetom ORI 
Prítomných poslancov: 8 
1 za – Ing. Nagy 
Proti – 0 
Zdržal sa – 3 
Nehlasovali – 4 
 
Hlasovanie k pôvodnému návrhu: 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,   

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
1 nehlasoval –             Ing. Nagy Ľudovít 
 
Na návrh Ing. Ľudovíta Nagya: 
uznesenie č. 274/051016-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ukladá      hlavnej kontrolórky povinnosť nahlásiť zistenie skutočnosti      
  ohľadne finančných rozdielov medzi konsolidovanou účtovnou     
  závierkou za rok 2013 a individuálnymi závierkami NKÚ  a požiadať     
  NKÚ o zaujatie stanoviska či došlo k chybe alebo nie  
 
Prítomných   poslancov : 8 
1 za –  Ing. Nagy Ľudovít 
1 sa zdržal –  Ildikó Országhová 
6 nehlasoval –  Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz,  Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  Tomáš Kocsis, 

Monika Václaveková  
Obecné zastupiteľstvo neschválilo uvedený návrh. 
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9. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť. Rokovanie ukončil o 22.00 hod.  
               

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

     

…………………………………..                                       …………………………………... 
        Ing. Mikuláš Balogh                                                                   Tomáš Kocsis      
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
Zapísala: Erika Jancsóová           


