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1. Úvodné slovo starostu obce 

      Výro�ná správa  Obce  Zemné  a    jej     konsolidovaného      celku    
      za  hodnotené  rozpo�tové   obdobie   2015   je  zostavená  v     zmysle      
      ustanovenia  §22 ods. 10, odstavec 15  Zákona 431/2002o ú�tovníctve,                                    

ako  povinnos�  ú�tovnej jednotky zostavi� výro�nú správu  možnos�ou zostavenia spojenej 
výro�nej správy za konsolidovaný celok obce pri zoh�adnení vzájomných vz�ahov medzi 
ú�tovnými  jednotkami konsolidovaných subjektov.  

V zmysle povinností SR vyplývajúce z jej �lenstva v EU, prechodom na akruálne ú�tovníctvo 
v roku 2010, sa  zaviedla  konsolidácia v rámci verejnej správy na  ú�ely  poskytnutia 
všeobecných informácií pre potreby štátneho výkazníctva , ktorá však nie je ú�tovnou 
závierkou zostavenou primárne pre ú�ely vykazovania výsledku hospodárenia.  

Cie�om  Konsolidovanej výro�nej správy  Obce Zemné je poskytnú� �itate�om obsiahle 
analýzy stavu a prognózy vývoja, poskytnú�  ucelený poh�ad na život v obci Zemné, ako 
jeden zo zdrojov informovanosti  obyvate�ov.  

2015 bol  opä� rokom ve�kých  rozhodnutí a výziev, rokom úspešne realizovaných 
rozvojových projektov  v  tieni �udskej intolerancií, kontrol, nespo�etných zmien legislatívy,  
ako sú�as� reformy  riadenie verejných financií a zabezpe�enie kompatibility  systémov 
spracovania dát na úrovni štátu  - zavedenie elektronickej evidencie matrík, obyvate�stva, 
rozšírenie škály výkazníctva, rozpo�tovníctva v programoch IOMA, RisSam, DEUS, CISMA, 
za ú�elom poskytnutia prierezu  aj o Obci Zemné, ako jednom ekonomickom 
konsolidovanom celku. 

�itate�om výro�nej správy,  popri aktuálnym dátam,  prinášame aj preh�ad histórie 
a pamiatok , symboly obce. Vzh�adom na to, že ako starosta  obce si mimoriadne vážim 
prácu ob�anov obce, prinášame aj informácie o významných osobnostiach, ktorí svojím 
životom a prácou prispeli k rozvoju obce, ich duševné vlastníctvo je motiváciou dnešným 
ob�anom.  

Nepopierate�ným dôkazom je aj  v rámci programu EU ROP realizovaná fontána v tvare 
sódovej f�aše, ako živý dôkaz preklenutia minulosti a sú�asnosti - uchovávanie duchovného 
dedi�stva, živej kultúrnej hodnoty  zo života vynálezcu, u�ite�a benediktínskeho rádu, rodáka 
obce, Ányosa Jedlika. Aj  jeho najob�úbenejší výrok, “Stato�ní sú ve�ne živí..“–zaslúžene  -  
sa oživí na obnovenom námestí obce.  
Viem,  dosiahnuté výsledky v rozvoji obce   sú výsledkom stato�nej práce,  ktoré  prerazili aj 
úsilie roztrieštenosti, rozvoj obce  napreduje.  

Projekty predpripravené, (Cergát-Váh Mikroregión, plán Hydromeliorizacie ) ktoré sa týkajú 
protipovod�ových aktivít obce, verím, že sa v blízkej budúcnosti dostanú na úrodnú  pôdu, 
so spolo�ným úsilím prioritných úloh štátu  projekty   sa  stanú realitou. Vecným dôkazom sú 
plány a projekty uskuto�nené v roku 2015, ktoré neboli len narýchlo zrodeným nápadom, 
skuto�nos�ou sa stali pri strete  štátnych priorít a rozvojových plánov obce z rokov 2006, 
2012.  
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Prierez o vývoji   rozpo�tového hospodárenia �itate�a priblíži k obhospodáreniu majetku, 
môže pozrie� hospodárenie obce aj z h�adiska ú�tovníctva , preh�ad poh�adávok a záväzkov 
obce a informácie o výnosoch a nákladoch obce. 

Preh�adom prijatých grantov a transferov poukazujeme na možnosti obce �erpa� a 
používa� ú�elovo ur�ené finan�né prostriedky. Taktiež obec v rámci svojich možností 
poskytuje dotácie miestnym organizáciam pôsobiacim  na území obce, na podporu ich 
�innosti. Pre ob�anov a pre návštevníkov obce predkladáme poh�ad na možnosti kultúry, 
hospodárstva, sociálneho zabezpe�enia, zdravotníctva, výchovy a vzdelávania v obci. 

Verím, že v medziach finan�ných, technických a �udských  zdrojov, správne  rozhodnutia 
ob�anov a samosprávy smerujú k naplneniu spolo�ných cie�ov,  sú  prínosom aj  
v každodennom živote obyvate�ov a prinášajú zvýšený komfortu  aj návštevníkom.  

�akujem za dosiahnuté výsledky, �akujem všetkým, ktorí si uvedomujú, že postavenie 
samosprávy, život v obci   záleží  od nás, od nášho vz�ahu k princípom  a hodnotám. Aj 
na�alej budem podnika� kroky v rozvoji obce pri dodržaní zákonnosti  �estne, v súlade 
s možnos�ami  a potrebami obce  s výh�adom na starostlivos� obyvate�ov  a  trvalú 
udržate�nos� obce.  

                                                                                                                                       

                                                                  Ing. János Bób – starosta obce
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2. Identifika�né údaje obce  

2.1) Základné postavenie obce ur�uje Ústava SR a �alej ho spres�ujú úvodné 
ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Základom samosprávy je obec, ktorá tvorí 
samostatný, samosprávny  územný a správny celok Slovenskej republiky vytvorený v súlade 
so zákonom �.369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Obec Zemné, ako samostatný právny subjekt vznikol d�om 01. januára 1991. 
Je právnickou osobou, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivos� o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvate�ov. 

2.2.)Obec má právo združova� sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spolo�ného 
prospechu.
Názov obce : ZEMNÉ 
Sídlo:             Obecný úrad Zemné 268, 941 22 Zemné 
I�O:               00 309376 
Štatutárny orgán obce:  starosta obce  
Telefón:         035/6476101 
Mail:               obecny.urad@zemne.sk
Webová stránka:  www.zemne.sk   / http://webzemne.sk/sk/kontakt 

Obec Zemné je zria�ovate�om 2 rozpo�tových organizácií s právnou subjektivitou, 2 
školských zariadení, sú�as� školy, 2 predškolských zariadení a 1 stravovacie zariadenie  bez 
právnej subjektivity 
Rozpo�tové organizácie Obce Zemné – ako sú�as� konsolidovaného celku 
Základná škola Ányosa Jedlika s vyu�ovacím jazykom ma�arským – Jedlik Ányos 
Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szím�  
                 Sídlo (adresa) školy:     Školská 845, 941 22 Zemné 

Štatutárny orgán školy:   riadite� školy 
Identifika�né �íslo školy:    37860844 
Telefón: 035/6476114    mobil: 0918/894888 
e-mail: zs.jedlik@gmail.com
webová stránka školy:   www.zsjedlik.edupage.org
Dátum vzniku rozpo�tovej organizácie    01.04.2002 
Dátum zriadenia RO:  01. 07. 2002 (prechod zria�ovate�skej pôsobnosti  

Základná škola, Školská 846, Zemné  
Identifika�né �íslo školy:   37864033 
Sídlo (adresa) školy: Školská 846, 941 22 Zemné 
Štatutárny orgán školy: riadite� školy 
Telefón: 035/6476138 
e-mail: zs.slov@zemnet.sk
webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo  
Dátum vzniku rozpo�tovej organizácie  01.01.2002 
Dátum zriadenia RO: 01. 07. 2002 prechod zria�ovate�skej pôsobnosti  
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2.2.1. Organiza�ná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavite�ov 
2.2.1.1. Samospráva 
Základnými orgánmi obce sú starosta obce  a obecné zastupite�stvo. Obecné 
zastupite�stvo pod�a potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zria�uje �alšie svoje 
orgány, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo do�asné výkonné a 
kontrolné orgány a ur�uje im nápl� práce. 
Orgánmi obce  a spôsob ich vo�by: orgánmi obce sú dva a to: 

2.2.1.1. a) starosta obce  
2.2.1.1. b) Zástupca starostu 
2.2.1.2.) obecné zastupite�stvo  

2.2.1.2.a)  �lenovia obecného zastupite�stva 
2.2.1.2.b)  Komisie obecného zastupite�stva a ich zloženie  

2.2.1.1.a) Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v 
priamych vo�bách na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 
hlasovaním. Ústava zárove� ur�uje postavenie starostu obce ako výkonného orgánu obce, 
ktorý vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.
Starosta  je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vz�ahoch, v pracovno-
právnych vz�ahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vz�ahoch je správnym 
orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupite�stva a zárove� podpisuje 
ich uznesenia. V komunálnych vo�bách, ktoré sa konali 15. 11. 2014.  do orgánov 
samosprávy obce,  bol  novozvolený  za starostu   Ing.  János Bób  
Funkcia starostu je verejná funkcia:  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupite�stva, ak 
tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, 
zastupuje obec vo vz�ahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva 
pracovný poriadok, organiza�ný poriadok obecného úradu a poriadok                                                   
odme�ovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupite�stvo o vydaní a zmenách 
organiza�ného poriadku obecného úradu, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré 
nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené ako v rámci kompetencií obecného 
zastupite�stva. 
2.2.1.1.b) Zástupca starostu  zastupuje starostu, ktorého vymenúva starosta  na volebné 
obdobie z radov poslancov na �alšie  volebné  obdobie. Na roky  2014-2018, po zložení 
s�ubu poslanca d�a   05.12.2014, túto funkciu vykonáva novozvolená poslanky�a  na 
základe dosiahnutého najvyššieho  po�tu hlasov   voli�ov, Ildikó Országhová.
2.2.1.2.a) Obecné zastupite�stvo -Poslanci obecného zastupite�stva,  sú taktiež zvolení na 
základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Obecné 
zastupite�stvo je zastupite�ský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych vo�bách 
obyvate�mi obce. Základné postavenie obce ur�uje Ústava SR a �alej ho spres�ujú úvodné 
ustanovenia zákona o obecnom zriadení. 
2.2.1.2.b) �lenovia Obecného zastupite�stva na volebné obdobie  2014-2018,  obecné 
zastupite�stvo   v zmysle uznesenia OcZ 317/11082014-Z d�a 11. 08. 2014 sa   uznieslo 
o zvolení 9 poslancov  Na základe výsledkov volieb 15. 11. 2014 a po zložení s�ubu d�a 
05.12.2014, zastávajú funkciu poslanca: (uzn. 02/05121214-Z)    
                    Balogh Mikuláš, Ing.
          Balogh Peter, JUDr.                               
           Bombicz Roman                                      
          Patrik Farkas           
                                Helena Kocsisová             
                               Tomáš Kocsis           
                                           Nagy 	udovít, Ing.       
                                          Országhová Ildikó    
                   Václaveková Monika 
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Poslanci Obce Zemné v období 2014 2018  

 Mikuláš Balogh,Ing   Peter Balogh, JUDr.    Roman Bombicz 
(MOST–HÍD    (nezávislý)     (SMK-MKP) 

Patrik Farkas    Helena Kocsisová   Tomáš Kocsis 
(SMK-MKP)    (SMK-MKP)    (SMK-MKP) 

	udovít Nagy, Ing.   Ildikó Országhová  Mónika Václaveková     
     (SMK-MKP)   (MOST-HÍD) 
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2.2.1.2.b) Komisie obecného zastupite�stva a ich zloženie   
a) Finan�ná a sociálna komisia  

          znovuzvolená za predsedky�u   komisie:        Helena Kocsisová     
�lenovia: poslanec (uzn.06/051214-Z)               Országhová  Ildikó  

              Nagy 	udovít, Ing.  
      Václaveková Monika  

�lenovia -ob�an/odborník                                    Csákvári Dionýz 
                    Madarászová Ingrid, Ing.      
                                    Tóthová Mária

b) Komisia kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií 

            predseda komisie: (poslanec)                     Roman BOMBICZ  
          - poslanec �lenovia:              Kocsisová Helena  

    Farkas Patrik   
    Václaveková Monika 

Balogh Peter, JUDr   
�lenovia -ob�an/odborník          Kantár Éva   

                    Kubi�ek Ladislav   
                     Litavec Noémi   
                      Bodóová Emília  

c) Komisia životného prostredia, územného plánovania a cestovného ruchu 
     predseda komisie:         Ildikó Országhová –  
        Nagy 	udovít, Ing. 
        Farkas Patrik   
        Balogh Mikuláš, Ing. 
        Kocsis Tomáš 
    z radov odborníkov/ob�anov                                    Nagy Milan Tamás   
                 Balogh Július    
       G�gh Zoltán 
                  Országhová Kitti, do 29.11.15 

           Uzn. �. 174/301115-Z  Mgr Takácsová Katarína    

d) Komisia verejného poriadku :  
    Predseda komisie:            Kocsis Tomáš   
    �lenovia komisie poslanci     Balogh Mikuláš, Ing. 
        Balogh Peter, JUDr. 
        Bombicz Roman 
     z radov odborníkov/ ob�anov    Hovorka Pavol 
        Kutrucz Viktor

Illés Branislav, Ing. 
Tóth Tibor, Ing. 

e)  Komisia  na ochranu verejného záujmu bola zriadená v zložení   
    (uzn. 48/240215-Z)Predseda komisie:                    Balogh Peter, JUDr. 
�lenovia komisie z radov poslancov                      Kocsisová Helena 
        Václaveková Monika 
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2.2.1.3)Hlavný kontrolór obce
Hlavným kontrolórom obce Zemné  je  Mária Kocsisová, ekonomickým vzdelaním 
a dlhoro�nou praxou v samosprávnej �innosti. 
Hlavný kontrolór obce je zvolený obecným zastupite�stvom  na 6 ro�né volebné obdobie: 
01.02.2013 – 31.01.2019. Je zamestnancom obce, jej pracovný pomer vzniká vo�bou. Je 
priamo zodpovedný obecnému zastupite�stvu. Zú�ast�uje sa zasadnutí obecného 
zastupite�stva  a komisií hlasom poradným. 
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje 
pokladni�né operácie, ú�tovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva 
odborné stanoviská k návrhu rozpo�tu a závere�ného ú�tu obce pred ich schválením v 
obecnom zastupite�stve.  

• Obecné zastupite�stvo svojim  uznesením �íslo 98/260615-Z odporu�ilo
prejedna� úväzok hlavnej kontrolórky. 

• Uznesením �íslom  131/220915-Z obecné zastupite�stvo schválilo po 
súhlasnom stanovisku hlavnej kontrolórky obce Márie Kocsisovej zvýšenie jej 
pracovného úväzku z doterajších 12,5 % na 25,00 % s ú�innos�ou od 01.10. 

2.2.1.4)Obecný úrad 

2.2.1.4.a) Obecný úrad  je  výkonným  orgánom  obecného zastupite�stva a starostu.
Zabezpe�uje organiza�né a administratívne veci obecného zastupite�stva a starostu, 
písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 
zastupite�stva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí 
starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupite�stva a rozhodnutia starostu 

Obecný úrad  Zemné  
Poštová adresa: 
Obecný úrad Zemné 268                        
Zemné, 94122 
telefón: 035/6476 101 
fax:       035/6476101 
doprava: 0917 36 12 64 
email: obecny.urad@zemne.sk      

Prednosta obecného úradu:  Obecný úrad  v roku 2015   nemal   zvoleného prednostu 

     
  
Úradné hodiny Obecného úradu:   Pondelok – Utorok : 8,00  - 16,00 hod. 

                                                Streda                      8,00 –  17,00 hod. 
                                                           Štvrtok                      nestránkový      
                                                           Piatok   :                   8,00 –  12,00 hod. 
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2.2.1.4.b)) Obecná stráž/ obecná polícia        kontakt: 0905 44 28 55  
                                                         035/6476 101 

                                                            ties�ová linka 158 
Obecné zastupite�stvo v zmysle uznesení  �íslom 45-46-47/24022015-Z,  zo d�a 24.02.2015, 
sa uznieslo  o zrušení pozastavenia obecnej polície a v zmysle Zákona �. 564/1991 Zb. z. 
SNR o obecnej polícií  sa opä� zriadila Obecná polícia v Zemnom. 

V zmysle VZN obce Zemné �. 1/2015 o Obecnej polícií v Zemnom, uznesením �íslom 
122/260615-Z za ná�elníka obecnej polície  bol vymenovaný  Miroslav Heged
s,  skúsený 
�len obecnej polície, Erik Cigá�  za �lena   obecnej polície
                                  Norbert   Jóba   príslušník    0911 99 06 49  

Meno Pozícia e-kontakt

Všeobecný kontakt  Všeobecný kontakt  obecny.urad@zemne.sk  

Ing. János Bób  starosta obce  starosta@zemne.sk  

Mária Kocsisová  hlavná kontrolórka  obecny.urad@zemne.sk 

Eva �uricová  
Matrika, dane  a poplatky, 
evidencia obyvate�stva  

eva.duricova@zemne.sk  

Ing. Mária Bóbová  

Ú�tovníctvo, financovanie, 
rozpo�tovníctvo, školstvo, 
projektové zámery/ITMS monitor, 
RisSam výkazníctvo,  

maria.bobova@zemne.sk  

Anita Kutaková  
Poklad�a, Fakturácia, Mzdová 
u�táre�, Osobné spisy, Školstvo  

anita.kutakova@zemne.sk  

Katarína Bombiczová  
Poklad�a, Faktúry, objednávky 
zmluvy ONB 

katarina.bombiczova@zemne.sk

Ing. Beatrica Dömeová 
Sekretariát, Registratúra, Sociálne 
veci, OTV, Projektové zámery /  
Stavebníctvo 

beatrica.domeova@zemne.sk  
od: 01.07.2015 

René Izsák  Kameraman OTV, údržbár obecna.televizia@zemne.sk  

Erik Cigá�  Obecná  stráž (obecná polícia)  obecna.policia@zemne.sk  

Miroslav Heged
s  
Obecná stráž -obecná polícia  
ná�elník do 15.09.2015 

obecna.policia@zemne.sk  

Jóba Norbert  Obecná stráž  

Imrich Petró  Vedúci �OV  

Koloman Balogh  Doprava  (obecná stráž) 

Mgr. Erika Nagyová  
Pomocné administratívne práce, 
Knižnica,Projektový manažér  

obecna.kniznica@zemne.sk  

Bc Katarína Takácsová
Mgr. Tímea Borková 

Životné prostredie, CO, Poplatky 
za TKO , Stavebníctvo 

katarina.takacsova@zemne.sk 

Mgr. Tímea Borková  Poplatky, životné prostredie od: 01.07.2015 timea.borkova@zemne.sk 

Edita Szalaiová  
Správa majetku obce a miestnych 
organizácií  

obecny.urad@zemne.sk 

2.2.1.4.c) Miestne služby - doprava:  kontakt: 0917 36 12 64 
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 Ob�ianska vybavenos�, verejné priestranstvá, zvoz separovaného odpadu  
a dopravné služby v rámci miestnych komunikácií sú realizované s Traktorom Zetor  Proxim 
a  traktorom Zetor s vle�kou. Základné služby sú zabezpe�ené v rámci zamestnaneckej 
politiky aktiva�nými prácami a v rámci originálnych kompetencií  vo vlastnej réžií so 
zamestnancami obce. 

2.2.1.4.d) Ekodvor a kompostáre�   ZEMNÉ 

Otváracia doba 
V mesiacoch November - Marec Apríl - Október 
Streda   10.00 – 18.00 h 
Piatok   13.00 – 19.00 h 
Sobota 10.00 – 16.00 h 10.00 – 16.00 h 

Separovaný zber  je zabezpe�ený vo vlastnej réžií,  ako výsledok  realizovaného  projektu 
s finan�nou podporou  Kohézneho fondu EÚ. D�a 01. júla 2011 bol odovzdaný do prevádzky 
nový zberný dvor a obecné kompostovisko EKODVOR A KOMPOSTÁRE�– ZEMNÉ. Slúži 
ob�anom obce Zemné. 

 Pravidelný odvoz tuhého  komunálneho odpadu (TKO) od ob�anov obce Zemné  zmluvne 
zabezpe�í Bratner s.r.o Nové Zámky uložením na skládke STKO N-14 Neded a.s.. 

2.2.1.4.e) �istiare� odpadových vôd (�OV ) a kanalizácia v obci Zemné 

Odvoz odpadových vôd a �istenie splaškovej vody obec má taktiež  zabezpe�ený vo vlastnej 
réžií napojením na verejnú kanaliza�nú sie�, respektíve  nánosom  zo žúmp  a septík na 
obcou realizovanú a prevádzkovanú  �istiare� odpadových vôd.  

  

2.2.1.4.f ) Dom smútku – cintoríny 

Obec Zemné spravuje dva cintoríny na svojom katastrálnom území: rímskokatolícky a 
evanjelický. Dom smútku sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne.  
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2.2.1.4.g ) Šrotov�a  
Prevádzka šrotovne je v priestoroch starej požiarnej budovy, poskytuje služby  pre miestnych 
chovate�ov drobných domácich zvierat. S ubúdaním chovate�ov domácich, vo�ne chovaných 
hydín sa znižujúca  požiadavka  a stráca opodstatnenos� poskytnutej služby. 

2.2.1.4.h ) Káblová televízia a vysielanie Obecnej televízie (OTV) 

Celoplošne realizovanou sie�ou káblovej televízie v roku 1993 sa za�alo aj s vysielaním 
Obecná televízia. Základným poslaním  slúži� verejnému záujmu našich spoluob�anov a 
informova� ich o aktuálnom dianí v obci i regióne z celého spektra jednotlivých oblastí. Rokmi 
sa menila technika, technická vybavenos�, redakcia a doba vysielania.  

Spolo�nos� Carisma, spol. s r .o. ako prevádzkovate� televízneho káblového rozvodu v obci 
poskytuje obyvate�om služby kábelovej televízie, ktorá spo�íva v zriadení prípojky k TKR a v 
distribuovaní rozhlasových a TV programov. 
Redakcia OTV  v hodnotenom roku, v roku 2015 
Redaktorka/hlásate�ka: Ing. Beatrica Dömeová 
Kameraman: René Izsák  

   

Servis: +421 905 604 634 (aj mimo pracovnej doby) 
E-m@il: carismatv@carismatv.sk

3. Základná charakteristika konsolidovaného celku 
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Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivos� o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvate�ov.  

Územie obce Zemné je územný celok, ktorý tvorí  jedno  katastrálne územie, a to  
katastrálne územie Zemné, v tom: 
5.1.)  Obce Zemné  
5.2.)  Osada Gúg  
5.3.)  Malý ostrov 

Obec Zemné sa nachádza v juhozápadnej �asti Slovenskej republiky (�alej SR). Z h�adiska 
územnosprávneho �lenenie SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho kraja, na úrovni 
NUTS 4 do okresu Nové Zámky 

                        Základné charakteristiky obce Zemné  

Kód obce                                                                             503649 
Názov okresu                                     Nové Zámky 
Názov obvodu     Nové Zámky  
Názov kraja      Nitriansky  
Štatút obce     obec  
PS�        941 22 
Telefónne smerové �íslo      035  
Prvá písomná zmienka o obci    1113  
Nadmorská výška stredu obce  v m    111  
Celková výmera územia obce [m2]    26 344 958                              

             

3.1. Geografické údaje  
Fyzicko-geografická poloha obce 
Územie obce je sú�as�ou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je sú�as�ou 
podsústavy panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá 
Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina.  
Z h�adiska hydrogeologického podklad vä�šej �asti riešeného územia tvoria kvatérne 
piesky a štrky prekryté sprašou – prípustnos� zvodnených vrstiev je pórová. 
Na základe exogénnych procesov celé územie obce je akumula�ným reliérom. 
V katastrálnom území obce a nachádza viac typov akumula�ného reliéfu: 
*fluviálna mokra� a slatinná rovina, fluviálna rovina, zvlnená rovina .. 
Typ podzemnej vody dop��anej: 70% podzemnej vody je dopl�ovaná z riek a ich 
prítokov. 

Na Dolnom Považí, na okraji Žitného ostrova, na �avej strane rieky Váhu, v sútoku rieky  
Nitra a Váh a 10 km od sútoku riek Váh a Malý Dunaj,  32 km od Komárna, od   Slovensko - 
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Ma�arských hraníc, sa rozprestiera  obec Zemné. Pod�a administratívneho  �lenenia patrí 
obec do Nitrianskeho kraja a Novozámockého okresu.Obec patrí pod Nitriansku diecézu. 
                                                                                                                                                         

                                               

V  chotári , v �asti Gúg,  sa rozprestiera Chránená krajinná oblas� „Mo�vy“. Obec Zemné je 
od okresného mesta Nové Zámky  vzdialená 12 km. Susednými obcami Andovce a Komo�a 
je spojená  štátnou cestou III. triedy, susednou obcou Palárikovo je spojená s 
po�nohospodárskou cestou. Likvidáciou vodnej kompovej premávky v rokoch 70tych na rieke 
Váh sa obmedzil aj priamy vstup do katastra samotnej obce, �as� Malý  ostrov a zrušila sa  
priame napojenie  aj na susednú obec Neded. Vedie štátna cesta cez Kolárovo.Celková 
rozloha obce je 26,34 km²  (2 634  ha )   leží v nadmorské výške 111 m n m.                   
               
3.2.  Demografické údaje          

Historický osud,  spolo�enské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie 
sformulovali  podobu obce Zemné. Po�as tureckých nájazdov v r. 1570  obec spustla.  Obec  
patrila    Lipovníckovcom ,neskôr bola majetkom  nitrianskeho  biskupa,od 16. storo�ia 
majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. V 17.-19. storo�ia mal �as� obce vo vlastníctve 
nitrianskeho arcibiskupa a �as� bola majetkom zemanov. Koncom 19. stor. najviac pozemkov 
vlastnil ve�kostatkár Štefan Jedlik. 

Obec Zemné v roku1938 - 1945 bolo sú�as�ou Ma�arska.  V roku 1947 presídlilo na základe 
medzištátnej    dohody z Ma�arska 124 slovenských rodín.     V národnostne a etnicky  
zmiešanej obci bolo pri poslednom s�ítaní obyvate�ov, v roku2011,   zaznamenaných 2287 
obyvate�ov, hustotou v prepo�te na celkovú rozlohu obce 86,83 obyv./km².  
Z celkového po�tu obyvate�ov  1132 muži a 1149 ženy,  vä�šinou rímskokatolického  
vierovyznania. V menšom po�te sú zastúpení  evanjelici a reformovaní kalvinisti.          
Národnostná štruktúra : 445 obyvate�ov slovenskej národnosti, 1605 obyvate�ov         
ma�arskej národnosti, 184 rómskej národnosti. Z celkového po�tu 4 sa hlásili �eskej,   1 
nemeckej, 4 ostatnej a  38 obyvate�ov  sa nezistila národnos�.          

Vývoj po�tu obyvate�stva v obci Zemné v roku 2015   
        

Okres, 
mesto Obec Pohlavie

   1. 
1.2014 narod zomr pris� Vys�ah

  
31.12.2014

        

Nové Zámky Zemné Muži 1 114 10 10 5 17 1 102 

Nové Zámky Zemné Ženy 1 132 15 15 7 16 1 123 
Nové 
Zámky Zemné Spolu 2 246 25 25 12 33 2 225 

             

v tom vo           Prie- 
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veku 

predprod. produkt. poprod. predprod. produkt. poprod. merný 

absolútne      v %     vek 

       

157 810 135 14,25 73,50 12,25 39,24 

176 736 211 15,67 65,54 18,79 41,96 

333 1 546 346 14,97 69,48 15,55 40,61 
        Zdroj: ttp://slovak.statistics.sk 
3.3. Ekonomické údaje  

3..3.1 Nezamestnanos�  
V medziro�nom porovnaní bol za SR dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, 
na regionálnej úrovni taktiež , avšak evidovaná miera nezamestnanosti v okrese  Nové 
Zámky, ktorá sa v novozámockom regióne pohybuje na úrovni 10,16%,    pod �o sa 
pravdepodobne podpísali aj stále sa meniace da�ové reformy, obmedzené pracovné 
príležitosti v blízkom okolí, pracovné príležitosti v okresnom  meste ukon�ené a nahradené 
s pracovnou príležitos�ou na úrovni kraja v mieste krajských miest, cite�ne neovplyvní  pokles 
nezamestnanosti v okrese Nové Zámky,  ako ani v obci Zemné.  

Základné ukazovatele o nezamestnanosti  týkajúce sa Obce Zemné  sú �ažko  dostupné, 
vychádzajú z ústredných štatistických ukazovate�ov o nezamestnanosti. Sú zverejnená na 
internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na www.upsvar.sk. 

K vývoju zníženiu, �i obmedzeniu zvýšenia  nezamestnanosti po�as sledovaného roka 
prospela firma OTOLIFT VÝCHODISKOVÉ VÝAHY, s.r.o., Nové Zámky,   kde sa 
zamestnalo nieko�ko šikovných zvára�ov, odborníkov aj z obce.  
Pozície robotníkov a technikov si niektorí mladí zaujali v susednej „káblovke“ Kromberg & 
Schubert, s.r.o.,  v Kolárove, firma je na�alej najvä�ším zamestnávate�om ob�anov obce aj 
v priemerných vekových kategoriach. 

Ob�anov obce neodrádza ani cestovanie za prácou do okresných, krajských miest, �i h�ada�
prácu v zahrani�í.  

Autobusová doprava je zabezpe�ená podnikom ARRIVA Nové Zámky, a.s, na každej linke 
medzimestskej dopravy zamestnáva aj ob�anov obce, taktiež na linkách firemných 
autobusovej prepravy. 

 Miestne komunikácie, aj komunikácie III. triedy  sú kvalitné, boli obnovené v rámci  
programov EU, podporou ROP programu ÚNSK. Sú  vhodné aj na celoro�nú automobilovú 
dopravu, ktorú si využívajú aj viacerí zemian�ania dosta� sa do okresného mesta �i za 
prácou alebo na vybavenie úradných alebo zdravotníckych potrieb ob�anov obce. 

Zamestnanecká politika na území obce Zemné  na�alej zostáva v medziach 
po�nohospodárskej výroby, menších podnikate�ských službách, vykonaných na základe 
živnosti a zamestnaním sa  v druhej najvä�šej firmy obce, Tectum a.s.
http://www.tectum.sk/, so sídlom v Zemnom, vo výrobe strešných krytín. 

ADRIVA s.r.o  - prosperujúca nové podnikane  v odbore stavebníctva so sídlom v Zemnom. 

Po�nohospodárske družstvo v Zemnom, rastlinná a živo�íšna výroba. 
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ZelStar s.r.o  s profilom na výrobu konzumnej �erstvej zeleniny rozšíril svoju podnikate�skú 
�innos�  na segmentovanú výrobu konzumnej uhorky baby. Po�et výrobnej plochy, fóliovníky 
rozšíril a popri stálych zamestnancov obdobne zamestnáva vä�ší po�et brigádnikov z obce 
a z blízkeho okolia. 

Aktívne opatrenia na trhu práce a v rámci Opera�ného programu 
www.upsvar.sk. 

  

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce a v rámci Opera�ného programu v prospech 
zamestnaneckej politiky  a sociálnej inklúzii aj   obci boli využívané nasledovné  aktívne 
opatrenia na trhu práce (AOTP): 

*§ 52a  3PM/6MM  v rámci vykonávania aktiva�nej �innosti formou dobrovo�níckej služby  
 Udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia – kultúrneho dedi�stva  sa po dobu  trvania 
projektu, do 28. 02. 2015  sa zú�astnili  3 uchádza�i o zamestnanie.  

*§50j 1PM/9MM   na podporu  rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pod�a §50j 
zákona �. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  v programe verejnej  ochrany a bezpe�nostných služieb, bol  
prijatý 1 uchádza� o zamestnanie  do radu obecnej polície. 

*§54 1PM/5MM  na podporu  vytárania pracovných miest u verejných zamestnávate�ov vo 
vymedzených oblastiach verejného zamestnávania pod�a § 54 ods. 1 písm. a)zákona �. 
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších  predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania OUoZ“ pre 
subjekty nevykonávajúce hospodársku �innos�“ na pracovné miesto, pracovník na �istenie 
verejných priestranstiev.   
V rámci realizácie  cezhrani�ného projektu  HU SK/1101/1.3/0308  „Stretnutie tradícií a 
kultúr v minulosti a v prítomnosti“ bolo  1 pracovné miesto vytvorené  na realizáciu a trvalú 
udržate�nos� projektu. 

   

§52a 3PM 4/2MM

§ 50j 1PM 12+6MM

§ 54 5PM 5MM

Program HUSK 1PM 12MM

                                                                (xPM = x pracovné miesto, xMM = x mesiacov) 
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3.4. Symboly obce Zemné 
Obec Zemné má zákonné právo na vlastné symboly, ktoré používa pri výkone 
samosprávy. 
Symboly obce sú: erb obce 

                                            vlajka obce 
                                            pe�a� obce 

3.4.1. ERB OBCE 
Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické         
osoby môžu používa� symboly obce len so súhlasom obce.
Obec ozna�uje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce,                                
zasadaciu miestnos� obecného zastupite�stva a úradnú miestnos� starostu obce. 
Obec používa odtla�ok úradnej pe�iatky s erbom obce a názvom obce na 
rozhodnutia, oprávnenia a osved�enia skuto�ností vydaných pri výkone samosprávy. 
Obec predkladal ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra 
Slovenskej republiky. 
Heraldická tvorba je neoddelite�nou sú�as�ou európskeho kultúrneho dedi�stva a má 
na  Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania  aj v sú�asnosti, 
uvedomujúc si, že odkaz našej obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby 
heraldická tvorba nepatrila len do minulosti, ale ostala sú�as�ou kvality života 
a identity obce a ich obyvate�ov. 
Erb obce : Erb predstavuje štít (základ) kde je znázornené ur�ité znamenie, ktoré má 
súvis s obcou, vychádza z historickej predlohy. 
Každý erb mal ur�itý opis ktorý nazývali blazón.
BLAZÓN ERBU OBCE ZEMNÉ 
V �ervenom štíte biskup v striebornom rúchu so zlatými rukávmi, so zlatou 
mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom, v �avici so zlatou privrátenou 
berlou. 
Erb obce bol vypracovaný ako novotvar v roku 1997.  

                                                                           
     3.4.2. VLAJKA  OBCE 

Vlajka obce: pozostáva z piatich      pozd�žnych pruhov vo farbách bielej -striebornej 
(1/5), �ervenej (2/5) v strede  žltým – zlatým pásom a bielej -striebornej (1/5). Vlajka 
má pomer strán 2.3 a ukon�ená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 
tretiny .

       



18

Konsolidovaná výro�ná správa Obce Zemné 2015   
                                                                                

3.4.3) PE�A�  OBCE 
Pe�a� obce: Z obdobia 18 storo�ia pochádza  najstaršia známa pe�a� obce.  
Na základe hagiografických  motívov písomníctvo s námetmi životných osudov a 
�inov svätých, spisovaných životopisov kres�anských svätcov -  pod�a odtla�ku 
pe�atidla obce pochádzajúc    z roku 1824,  bola pe�a� obce vypracovaná ako 
novotvar v roku 1997. 

            Pe�a� obce Zemné tvorí erb obce Zemné s hrubopisom: 
                                                „SIGILLUM – SZEM�IENSE“  

Pe�a� obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho ob�ianstva, 
na pe�atenie významných listín a dokumentov. 

Pe�a� obce

                                                                                                    
Pe�iatky obce Zemné 

                                                                 
          

3.5.) Logo obce   
Logo je grafické stvárnenie  názvu  obce ur�ené pre širokú verejnos� a jeho cie�om je 
šikovne a nenútene vizuálne pripomenú�  obec.  Logo obce Zemné tvorí erb obce         
v �ervenom štíte biskup v striebornom rúchu so zlatými rukávmi, so zlatou 
mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom, v �avici so zlatou privrátenou 
berlou.  
Logo obce používa Obec Zemné od vypracovania erbu obce ako novotvar, od   
roku 1997, na písomnostiach obce, na znázornení obce v širokom verejnom styku. 

                                                                                   



19

Konsolidovaná výro�ná správa Obce Zemné 2015   
                                                                                

3.6) História obce 

                                           

Fyzicko-geografickú polohu obce  charakterizuje aj názov Obce Zemné  
Prvá písomná zmienka  je v listine krá�a Kolomana z r. 1113, kde sa uvádza ako  hrani�ná 
dedina zoborského kláštora, kde  sa obec spomína pod menom Gúg, v jej pôvodnej     
polohe, asi 8 km východnejšie od terajšieho zemepisného miesta, ktorá v r. 1214 patrila k 
Nitrianskemu hradu, bola zni�ená oddielmi Tatárov.  V �ase tatárskych   výprav  však 
obyvatelia obce zutekali pred drancujúcimi Tatármi  zdanlivo  bezpe�nejšie mo�aristé 
a lesnaté pobrežie Váhu. Pôvodný názov obce bol Zimev, potom Szimo, Szémo, Sim�, až 
ostatne sa zmenil na      Szím�-Zemné. V živote obce Zemné, rozprestierajúcej sa 
v záplavovom území Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala ve�mi dôležitú úlohu 
voda.                                                                 

         
Archívny záber  50-60 rokov - „posledný vodný mlyn na rieke Váh – Kostyán malma“

V listinách bola v roku 1891 zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením vážskej 
hrádze, v roku 1933 boli vybudované aj �alšie kanály, �o prispelo k rozšíreniu kvalitnej ornej 
pôdy v okolí obce. Obyvatelia sa zaoberali po�nohospodárstvom a chovom hospodárskych 
zvierat, významnú úlohu mali široko – �aleko známe vodné mlyny a šikovní mlynári, ako aj 
vychýrený parný mlyn. Historický osud, spolo�enské a ekonomické pomery, zemepisné 
a jazykové prostredie sformovali a dotvárali podobu obce Zemné. V roku 1938-1945 bola 
sú�as�ou Ma�arska,v roku 1947 presídlilo na základe medzištátnej dohody z Ma�arska 124 
slovenských rodín.  

V roku 1950 založili JRD – jednotné po�nohospodárske družstvo.       Obyvatelia 
v národnostne zmiešanej obci, vä�šinou rímskokatolického vierovyznania sa        zamestnali 
v po�nohospodárstve, vo výrobe strešných krytín, v miestnom hospodárstve         vykonávali  
služby ob�anom, stali sa samostatne hospodáriacimi ro�níkmi a pestovate�mi        rastlín vo 
fóliovníkoch a na vo�nej pôde v súkromnom vlastníctve. Ve�kú tradíciu má v        obci 
pestovanie melónov: už od 20-tych rokov minulého storo�ia sa obyvatelia pokúšali        
pestova� melóny a ešte aj v posledných rokoch patrili obecní pestovatelia tejto plodiny        
medzi najvä�ších dodávate�ov. 

V lone riek sa rozprestierajúca  obec Zemné je úzko spätá s vodou: leží na brehu rieky Váh 
bola  najvä�ším dodávate�om vodného melóna, je rodiskom vynálezcu pych�avej – sódovej   
vody A. Jedlika.   



20

Konsolidovaná výro�ná správa Obce Zemné 2015   
                                                                                

Dolné považie rieky  Váh vždy bola a aj toho �asu je neoddelite�nou sú�as�ou života obce. 
Je vhodné        na �lnkovanie, kúpanie sa, na rybolov.Jej flóra a fauna priláka turistov a o�arí 
tých, ktorí    túžia   po oddych. 

Rieka Váh vo  svojej kráse.... 

          
... a živou prírodou dané možnosti- šport –oddych - rekreácia.

3.7) Pamiatky  

3.7.1) Rímskokatolický kostol svätého Martina  

                   

História rímskokatolíckeho kostola sv. Martina  Prvá písomná zmienka o obci známej ako 
Semey je z roku 1214, ke� na Hornom Gúgu bol zriadený prvý farský úrad. Ak sledujeme 
históriu obce, zistíme, že obyvate�stvo sa vždy hlásilo ku katolíckemu vierovyznaniu. 
Katolícky kostol bol v obci postavený v roku 1397. 

Po�as povstania Františka II. Rákócziho bolo Nové Zámky centrom Kurucov, takže sa okolie 
mesta stalo bojoviskom a okolité obce generál Heister vyplienil a spálil a v tom �ase prvý 
kostol v dedine vyhorel. Katolícky farský kostol bol prestavaný v roku 1728 na pozemku grófa 
Imricha Esterháziho ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa, ktorý bol ve�kým 
pomocníkom pri stavbe kostola a rovnako aj pri budovaní oltára. Sved�í o tom aj drevená 
tabu�a pripevnená na stenu kostola a výpis z knihy, v ktorej kostol venuje Panne Márie a sv. 
Anne.  
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Výstavbu kostola viedol farár Martin Hajdinovics. K farskému úradu v tomto období patrili 
ešte dve fary, Kamo�ský evanjelický kostol a kaplnka sv. Vendelína  na Hornom Gúgu. 
V roku 1693 pod�a darovacej listiny arcibiskupa Széchenyiho Horný Gúg už patril k obci 
Szem�. Kostol postavený v neskorom barokovom štýle v roku 1797 takmer úplne vyhorel a 
vo ve�kom požiari sa roztavil aj zvon.  

Po�as rekonštrukcie v roku 1878 boli pristavané k hlavnej lodi kostola dva postranné lode 
a tak získal dnešný vzh�ad. Rekonštrukciu a rozšírenie podporoval ostrihomský arcibiskup 
Ján Šimor,  avšak oltár vybudovali rodiny Jedlik a Sauer. Požiare v rokoch 1882 a 1887 tiež 
zna�ne poškodili kostol a tak v roku 1898 zásluhou ostrihomského arcibiskupa Klaudiusa 
Vasaryho sa kostol opä� zrekonštruoval. 

V roku 1927 bol postavený oltár lemovaný so svie�kami, v strede s obrázkom Sv. Martina
– patrónom obce. Na pravej strane oltára bola socha Panny Márie a na �avej strane socha 
svätého Jozefa. 1933 bola rekonštrukcia veže kostola a neskôr v štyridsiatych rokoch 
umiestnili na vežu hodiny. 
Po�as druhej svetovej vojny sa kostolné zvony odstránili a roztavil sa na vojenské ú�ely, a 
iba v roku 1950 dostal kostol nové zvony. 
 V roku 1953 na po�es� Panny Lourdes, z iniciatívy farára Pavla Czuczora vyrobil Herman 
Nagy kamennú jasky�u, ktorá dodnes zdobí prednú �as� kostola.  
V roku 1970 postavili nový oltár, podobný ako bol prvý, v strede s ma�ovaným obrazom 
svätého Martina. V tomto roku sa uskuto�nila aj ma�ba celého kostola. Strop a steny zdobia 
ma�by Juraja Pšen�íka zo Žiliny. Nad oltárom sa nachádzajú ma�by- jednorodeného Syna 
Božieho Ježiša, anjela Gabriela s Máriou, narodenie Ježiša a Nanebovstúpenie Pána. Na 
stenách bo�ných lodí je zobrazené utrpenie Ježiša na Kalvárii. V kostole sa nachádzajú aj 
sochy z ktorých by sa dali vyzdvihnú� - socha Panny Márie s Ježiškom, svätého Jozefa, 
Panny Márie v náru�í s m�tvym Ježišom, Svätej Terézie z Avily, sv. Antonína Paduánskeho, 
biskupa sv. Martina ako žobrákovi ponúka polovicu svojho pláš�a, socha sv. Floriána. V roku 
1971 kostol dostal nový zvon, ktorý už vtedy vysvätili.  
Posledná rekonštrukcia a opravy boli vykonané v rokoch 1990-1993, ke� zrekonštruovali 
kostolnú vežu a na oboch stranách lode opravili strechu. 
V roku 2000 sa za�ala výstavba nového oltára, ktorý bol dokon�ený v roku 2006. Tvorcom 
bol 	udovít Chmelár pochádzajúci z Pieš�an. Oltár d�a 03.12.2006 vysvätil Mons.Ján Orosch 
trnavský pomocný biskup. 
V roku 2010 ved�a  kostola bola postavená nová fara za efektívnej finan�nej podpory obce 
Zemné. Stavebné práce sa vykonávali z ve�kej �asti brigádami pod vedením  miestneho 
farára Attilu Sáraiho  a Štefana Morvaiho.   

Výmena bo�ných okien a vchodových dverí kostola bola realizovaná v roku 2015, po�as 
služby farára Gabriela Nagya, Emanuela - z podpory  a zo zbierky . 
Socha sv. Martina  - umelecké dielo Lajosa Györfyho (HU) bola umiestnená na Hlavnom 
námestí   v roku 2006  v rámci projektu EU, program  ROP „ Obnova hlavného námestia 
obce Zemné“ 
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3.7.2) Drevený kríž v cintoríne V roku 1911 ho dala postavi� Borbála Szapu, renovovaný 
bol v roku 1923 za podpori Gézu Královicsa a Emilie Kutrucz. 

3.7.3) Pamätná izba Aniána Jedlika V roku 1995 sa na miestnej fare zriadila pamätná izba 
Aniána Jedlika, ktorá bola v roku 2000 pres�ahovaná do budovy starej školy. Až po 10 
rokoch sa podarilo zabezpe�i� dôstojné a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome 
Jedlika.Medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri 
jeho  najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický ruše�. 

                                                                         
                                                                     Prototyp dynama A.Jedlika           

3.7.4) Kamenný kríž pred kostolom    V roku 1820 ho dal postavi� Jozef Lavicska. 
Renovovaný bol v roku 1923. Ved�a kríža v roku 1993 bola postavená pamätná tabu�a na 
pamiatku hrdinov, ktorí padli v prvej a v druhej svetovej vojne a na po�es� deportovaných 
ob�anov. 

3.7.5) Kaplnka svätej Anny         
                                                                                                                                        

  Kaplnka sv. Anny  
bola postavená v roku 1887 Kaplnka bola renovovaná v roku 1889 a v roku 1906 prestavaná. 
Ozdobný plot okolo kaplnky bol vybudovaný v roku 2014.

3.7.6) Kamenný kríž  pri novozámockej ceste Postavili ho v roku 1887 Štefan Borka s 
manželkou Juliannou Buday. 
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3.7.7) Kaplnka svätého Vendelína- �as� Obce Zemné - Osada Gúg  

  Zakladajúci dátum nie je známy. V prvej polovici 18. storo�ia prišli do 
Horného Gúgu rodiny predialistov Vörös, Nagy a Balogh, ktorí na zrúcaninách farského 
kostola postavili barokovú kaplnku na po�es� Sv. Vendelína. V roku 1880 Anna Pinter 
založila nadáciu na rekonštrukciu kaplnky. Tereza Csicsman zas v roku 1884 založila 
nadáciu na obnovu interiéru kaplnky.V roku 1889 boli vykonané opravy vonkajších 
a vnútorných stien kaplnky, rovnako ako reštaurácia posvätných obrazov a sôch. V roku 
2014 starosta obce Ing. János Bób dal vybudova� ozdobný plot pred kaplnku. Prácu 
šikovného zámo�níka,  Imricha Petróa chváli aj viac ozdobných plotov 

3.7.8) Socha svätého Jána Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na �asti obce - 
Felvég.  Dátum založenia je neznámy. Zrekonštruovaný bol v roku 1923 z darov veriacich. 

3.7.9) (1)  Busta Aniána Jedlika – rodáka obce - vynálezcu  
3.7.9) (2) Umelecké dielo v tvare sódovej f�aše    

                    

(1)  V roku 1993 miestna samospráva v Zemnom odhalila na kostolnom námestí bustu 
Aniána Jedlika. Sochárom – tvorcom diela -   je György Lipcsey.  
(2) Umelecké dielo v tvare sódovej vody – je sú�as�ou v roku 2015 obnoveného hlavného 
námestia. Jeden z mála  patentovaných  vynálezov vedca,vynálezcu, u�ite�a,k�aza  
benediktínskeho rádu,   A. Jedlika a jeden z mála ešte aj dnes zaužívaného patentu. 

3.7.10) Zvon Milenia  

3.7.11) Drevený pamätná st�p            
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Liatiový zvon Milenia   je hlasom a dôkazom  priate�stva  - je darom družobného mesta 
TAB  z Ma	arska. 
Na podnet miestnej organizácie Csemadoku, miestnej samosprávy a  aktivistov obce,  
drevorezbár obce, pán Illés Vojtech, ktorý sa preslávil viacerými dielami v širokom okolí, 
doma i v zahrani�í,  stvárnil prekrásne diela, „Zvon Milenia“ a drevený „Pamätný st�p“.
Pieta v Dome smútku, ve�ký drevený kríž v cintoríne je taktiež z dielne pána Illésa. 

3.8) Významné osobnosti obce   -  Anián JEDLIK (1800 – 1895) 

                         
                   známky (HU – SK)  s portrétom Jedlika  

Významný u�ite�, fyzik a k�az benediktínskeho rádu Anián Jedlik sa narodil v Zemnom v 
roku 1800. Nižšie triedy absolvoval vo vtedajšom Szém� ( Szím� ) v rokoch 1808 – 1810. Tri 
roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtia� sa dostal do Bratislavy, kde 
vyštudoval 4. až 6. ro�ník gymnázia. Rodi�ia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a 
v Bratislave jazyk nemecký. V roku 1831 Jedlik nastúpil na katedru fyziky na Akadémii v 
Bratislave. �alším významným pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská krá�ovská 
univerzita v Pešti.  
Jedlik sa stal �lenom Ma�arskej vedeckej akadémie, pri�om bol zanieteným bádate�om v 
oblasti fyziky. Bol  predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa sústre�oval na teóriu.Už 
po�as pôsobenia v Rábe (Gy�r – HU) zostrojil roku 1830 malý pohyblivý elektromagnet, 
ktorý bol v podstate elektromotorom a slúžil mu na hodinách fyziky na experimenty. Na 
bratislavskej Krá�ovskej akadémii skonštruoval roku 1840 magnetický �ap, ktorý sa neskôr 
stal základnou sú�as�ou elektrického ruš�a. Z tohto obdobia pochádza aj jeho unikátny 
prístroj na rezanie ve�mi jemných optických mriežok a dômyselné zariadenie na výrobu 
sódovej vody. Jedlik obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov a zlepšení (niektoré 
ma�arské pramene ich uvádzajú osemdesiat). Z najvýznamnejších treba spomenú� tzv. 
rúrkový zbera� blesku, ktorý skonštruoval z viacerých leidenských fliaš, nový typ 
kondenzátora, zaoberal sa tiež zdokonalením galvanických �lánkov. Jedlík bol vynikajúcim 
experimentátorom, o �om podáva dôkazy najmä jeho ve�ká u�ebnica fyziky (Tentamen 
publicum a physica, Peš� 1845), ktorú rozdelil do dvoch �astí: I. všeobecné vlastnosti telies, 
II. statika a mechanika. 
V dodatku je náuka o kmitaní a akustike. Zmysel a cie� fyziky videl vo výskume síl, ako aj vo 
výskume takých zákonov prírody, „ktoré zaprí�i�ujú vznik spomenutých javov“, ako napísal v 
úvode u�ebnice. Jedlík bol presved�ený o možnosti štiepenia atómov, i ke� vtedajšie 
oficiálne stanovisko hovorilo o nedelite�nosti atómu. Na svetovej výstave vo Viedni (1873) 
Jedlíka vyznamenali medailou za pokrok (na návrh W. Siemensa). 
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Vychoval generácie fyzikov a inžinierov, ale najvä�šie zásluhy získal v období po roku 1850, 
ktoré v jeho živote možno charakterizova� ako obdobie h�adania najdokonalejšieho zdroja 
prúdu prípadne napätia.  

Pod�a odborných prame�ov princíp dynama sa u Jedlíka vynoril už roku 1858 a možno 
i skôr. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho 
dynama. Je vari zbyto�né prízvukova�, aký ve�ký význam má tento vynález.   

Aj Jedlík Anian bol o tom presved�ený, svoj vynález však nepublikoval, hoci je isté, že ak aj 
nie skôr, tak roku 1861 bol už prístroj hotový, kým Siemens a Wheastone za�ali až roku 
1866 spor o prioritu. l  Jedlik bol   predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa 
sústre�oval na teóriu, svoje zistenia zúro�il  na prednáškach fyziky, chémie. Aj toto môže by�
vysvetlením na jeho konania, pre�o nedal svoje vynálezy patentova�. 

Odborná svetová literatúra pripisuje vynález dynama dokonca trom ve�kým priekopníkom: 
profesorovi londýnskej univerzity W. Riechiemu, ruskému vedcovi B. S. Jacobimu a 
nemeckému inžinierovi W. Siemensovi, ktorý v Berlíne založil továre� ako základ ve�kého 
elektrotechnického koncernu. Po Siemensovi nazvali neskôr aj hlavnú jednotku elektrickej 
vodivosti. Skuto�nos�ou však zostáva, že najmenej štyri roky pred Siemensom skonštruoval 
dynamo Jedlík, svoj vynález si však nedal patentova�, a tak v u�ebniciach fyziky a  
encyklopédiách by sme pri tomto vynáleze darmo h�adali meno nášho rodáka. 

Eviduje sa 86 jeho objavov a vynálezov, �o sved�í o tom, že bol významným prírodovedcom. 
Vytváral originálne a významné diela v nejednej oblastí vedy. Jeho vedecká tvorba sa 
odzrkadlila aj v zahrani�ných �asopisoch. V rokoch 1827 – 1830 zostavil elektrický motor, 
ktorého stojaca aj pohyblivá zložka sa prvýkrát vo svete objavila ako elektromagnetická. O 
tomto svojom vynáleze oficiálne prvýkrát prednášal v septembri 1856 vo Viedni na stretnutí 
nemeckých prírodných bádate�ov a lekárov. O dyname nevyšiel ani ma�arsky, ani v inom 
jazyku napísaný �lánok. 
Jeho generátor na viedenskej svetovej výstave v roku 1873 získal najvyššie ocenenie. Na 
spomenutej svetovej prehliadke bol �lenom odbornej poroty aj Werner Siemens. Jedlikovi 
mnohokrát vy�ítali, že o svojich vynálezoch ve�mi málo písal do domácich a zahrani�ných 
�asopisov, a tým sa jeho nápady �asto akoby stratili. Toto je však iba �iasto�ne pravdivé 
tvrdenie. Jedlik totiž so svojimi kolegami – vedcami prevádzkoval továre� i diel�u. Výrobou 
optickej mreže sa zaoberal tridsa� rokov a tieto výrobky predával  v Paríži.  V rokoch 1842 až 
1852 na základe vlastného výrobného postupu v Gy�ri s bratrancom Alajosom Szabóom 
prevádzkoval sódovkáre�.Dožil sa však úctyhodného veku a zomrel 12. decembra 1895 v 
Rábe (dnes Györ) vo veku 95 rokov. 

Jedlik so svojim „dynamom“

V roku 1993 samospráva  obce odhalila na kostolnom námestí bustu Štefana Aniána Jedlika 
a v roku 1995 bola na miestnej fare zriadená jeho pamätná izba. Dôstojné miesto pre 
pamätnú izbu Aniána Jedlika zariadili v roku 2000 v budove starej školy. 
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Následne až po desiatich rokoch, teda v roku 2010, sa podarilo zabezpe�i� ctihodné 
a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome Jedlika.

   
Medzi mnohými hodnotnými predmetmi a písomnými materiálmi sa tam nachádzajú aj tri 
jeho najvýznamnejšie vynálezy: elektromotor, dynamo a elektrický ruše�. 

Samozrejme, v obci je kladený  ve�ký dôraz na to, aby významný rodák  obce vždy 
zostal v pamäti jednotlivých generácií. Tejto úlohy sa ujal predovšetkým Spolok Aniána 
Jedlika, ktorý bol založený v decembri 1999. Hlavným cie�om spolku je zachova� duchovné 
bohatstvo tohto významného vedca, rozširova� jeho dielo a tvorbu vo verejnom živote. 
Spolok sa stará okrem iného aj o to, aby sa Pamätná izba Aniána Jedlika neustále 
obohacovala o dokumenty a o vecné predmety, ktoré sú späté so životom a s tvorbou 
významného rodáka Zemného. Spolok rovnako podporuje aktivity vyvinuté v súvislosti 
s kultúrnymi a s vedeckými akciami týkajúcimi sa života a diela Aniána Jedlika. 
„Každoro�ne sa v Dome Jedlika koná pamätná oslava Ányosa Jedlika, v rámci ktorej je 
každý druhý rok odovzdaná cena Jedlika významnej osobnosti ma�arskej národnosti žijúcej 
na Slovensku, ktorá vyniká v oblasti niektorej prírodnej vedy �i vedy spolo�enskej“. 

....hold pamäti A. Jedlika ..(webzemne) 
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4. Organizácie obce 
4.1. Rozpo�tové organizácie obce – 
4.2. Príspevkové organizácie . 
4.3. Neziskové organizácie    
4.4. Podnikate�ská �innos�   
4.5. Obchodné spolo�nosti  
4.1.) Rozpo�tové organizácie obce 
Obec Zemné na základe ustanovenia §22 zákona �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako príslušný orgán  zriadila nasledovné školské zariadenia v tom: 2 
školské zariadenia s právnou subjektivitou, 2  školské zariadenia ako sú�as� školy bez 
právnej subjektivity, 2 materské školy, školské zariadenia bez právnej subjektivity a 1 
stravovacie zariadenie bez právnej subjektivity.  

4.1.1 Základná škola Ányosa Jedlika s vyu�ovacím jazykom ma	arským – Jedlik 
Ányos Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szím
  

1.1. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je sú�as�ou školy: 
Školský klub detí , Školská 845, Zemné ako sú�as� Základnej školy Ányosa 
Jedlika s vyu�ovacím jazykom ma�arským – Jedlik Áyos alapiskola, Školská 
845, Zemné - Szím�

1.2. Sídlo (adresa) školy: Školská 845, 941 22 Zemné 
1.3. Štatutárny orgán školy: riadite� školy 

1.3.1. Mgr. Blanka Lóthiová – 01.07.2012 – 30.06.2017  
1.4. Identifika�né �íslo školy: 37860844 
1.5. Telefón: 035/6476114    - mobil: 0918/894888 
1.6. e-mail: zs.jedlik@gmail.com
1.7. webová stránka školy:   www.zsjedlik.edupage.org
1.8. .Forma hospodárenia školy: rozpo�tová organizácia s právnou subjektivitou 
1.9. Forma hospodárenia školského klubu: rozpo�tová organizácia bez právnej  

subjektivity. 
1.10. Predmet �innosti základnej školy: škola zabezpe�uje povinnú školskú 

dochádzku žiakov v 1. až 9. ro�níku v zmysle príslušných právnych predpisov 
1.11. Vyu�ovací jazyk:  ma	arský 
1.12. Dátum vzniku rozpo�tovej organizácie  01.01.2002
1.13. Dátum zriadenia školy a sú�asti školy: 01. 07. 2002  - prechodom zria�ovate�skej 

pôsobnosti 
1.14. Predmet �innosti školského klubu detí: zabezpe�uje pre žiakov, ktorí plnia 

povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v �ase mimo vyu�ovania 
1.15. Hodnota majetku: vecné a  finan�né vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje 

bola pod�a delimita�ného protokolu o odovzdávaní a prevzatí kompetencií 
v súlade so zákonom NR AR �. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obec a vyššie územné celky 

1.16. Hodnota majetku (r.001 SFOV 1-01):              21 939,57 € 
1.17. Výška vlastného imania a záväzkov (r.115 SFOV 1-01) 21 939,57 € 
1.18. Výsledok hospodárenie (r.125 SFOV 1-01):         -246,06  €   
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Budova základných škôl obce 
                          

4.1.2) Základná škola, Školská 846, Zemné  
2.1. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je sú�as�ou školy: 

Školský klub detí, Školská 846, Zemné ako sú�as� Základnej školy, Školská 
846, Zemné 

2.2. Identifika�né �íslo školy: 37864033 
2.3. Sídlo (adresa) školy: Školská 846, 941 22 Zemné 
2.4. Štatutárny orgán školy: riadite� školy 

2.4.1. PaedDr. Gertrúda Podvore�ná – 01.07. 2014 – 30.06.2019 
2.5. Identifika�né �íslo školy: 37864033 
2.6. Telefón: 035/6476138 
2.7. e-mail: zs.slov@zemnet.sk
2.8. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo  
2.9. Forma hospodárenia školy: rozpo�tová organizácia s právnou subjektivitou 

2.9.1. Forma hospodárenia školského zariadenia – školského klubu: rozpo�tová 
organizácia bez právnej subjektivity v zria�ovate�skej pôsobnosti obce 

2.9.2. Dátum vzniku rozpo�tovej organizácie  01.01.2002
2.9.3. Dátum zriadenia školy a sú�asti školy: 01. 07. 2002  - prechodom 

zria�ovate�skej pôsobnosti 
2.10. Hodnota majetku (r.001 SFOV 1-01)                9 928,36  € 
2.11. Výška vlastného imania a záväzkov: (r.115 SFOV 1-01)    9 928,36  € 
2.12. Výsledok hospodárenie (r.125 SFOV 1-01):         -496,23 € 

Rozpo�tové organizácia sú napojené na rozpo�et obce so svojimi príjmami 
a výdavkami 
4.1.3) Materská škola s vyu�ovacím jazykom ma	arským–Óvoda, Školská 853, Zemné 

– Szím

3.1. Identifika�né �íslo materskej školy je  totožné I�O obce: 00309371 
3.2. Sídlo (adresa) školy: Školská 853, 941 22 Zemné 
3.3. Štatutárny orgán školy: riadite� školy 
3.3.1. Eva Lénártová  - 01.03. 2011 – 28. 02. 2016 
3.4. Telefón: 035/6476201 
3.5. e-mail: msovodazemne@gmail.com
3.6. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo  
3.7. facebook „Magyar Óvoda Zemné“  
3.8. Forma hospodárenia materskej školy: rozpo�tová organizácia bez právnej 

subjektivity v zria�ovate�skej pôsobnosti obce  Dátum zriadenia školy a sú�asti školy: 
01. 07. 2002  - prechodom zria�ovate�skej pôsobnosti 

3.9. Hodnota majetku:               je sú�as�ou majetku obce 
3.10. Výška vlastného imania:    tvorí sú�as� obecného imania  
3.11. Výsledok hospodárenia  subjektu je zložkou celkového hospodárenia obce, ktorá je 

vykázaná v  �asti rozboru obce Zemné. 

4.1.4) Materská škola, Školská 853, Zemné – Szím
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4.2. Identifika�né �íslo materskej školy je  totožné I�O obce: 00309371 
4.3. Sídlo (adresa) školy: Školská 853, 941 22 Zemné 
4.4. Štatutárny orgán školy: riadite� školy 
4.5. Mgr. Melinda Kaszásová   - 01.03. 2011 – 28. 02. 2016 
4.6. Telefón: 035/6476201 
4.7. e-mail:  materskaskolazemne@gmail.com 
4.8. webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo
4.9. facebook „Soví�atá“  
4.10. Forma hospodárenia materskej školy: rozpo�tová organizácia bez právnej 

subjektivity v zria�ovate�skej pôsobnosti obce  
4.11. Dátum zriadenia školy a sú�asti školy: 01. 07. 2002  - prechodom zria�ovate�skej 

pôsobnosti 
4.12. Hodnota majetku:               je sú�as�ou majetku obce 
4.13. Výška vlastného imania:    tvorí sú�as� obecného imania  
4.14. Výsledok hospodárenia  subjektu je zložkou celkového hospodárenia obce, ktorá je 

vykázaná v  �asti rozboru obce Zemné. 
4.15. Názov a adresa subjektu, ktorý je sú�as�ou školského zariadenia: 

Školská kuchy�a a školská jedále�, Školská 853, Zemné ako sú�as�
Materskej školy, Školská 853, Zemné 
4.12.1 Štatutárnym orgánom školského zariadenia: riadite� školského   
           Zariadenia 
4.12.2.Školskú kuchy�u a jedále� riadi: vedúca školskej kuchyne  
           a školskej jedálne 

4.16. Zria�ovacia listina z roku 2002 sa nahrádza listinou ú�innou d�om 06.02.2008 
z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v sieti škôl a školských zariadení. 

Školská kuchy�a a školská jedále�, Školská 853, Zemné ako sú�as�
Materskej školy školská 853, Zemné 

4.2.)  Príspevkové organizácie    –  Obec Zemné nemá zriadené príspevkové organizácie. 

4.3.) Neziskové organizácie  –  Obec Zemné nie je zria�ovate�om neziskovej   organizácie.  

4.4.) Podnikate�ská �innos�       -    Obec nevykonáva podnikate�skú �innos�. 

4.5.) Obchodné spolo�nosti   
Obec je akcionárom dvoch spolo�ností: 

1) Západoslovenskej vodárenskej spolo�nosti a.s. Nitra  
2) STKO N-14, a.s. Neded   

1.  ZÁPADOSLOVENSKÁJ VODÁRENSKÁ SPOLO�NOS� a.s. Nitra  

1.1.                 Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spolo�nos�, a.s.
1.2.                          Sídlo:  Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 949 60 
1.3.                Identifika�né �íslo:  36550949 
1.4.               De� zápisu do OR:  01.01.2003 
1.5.                       Právna forma:  akciová spolo�nos�
1.6.                  Štatutárny orgán:  predstavenstvo, dozorná rada 
1.7.                            Akcionári:  mestá a obce v regióne pôsobnosti ZsVS – 100% 
1.8. Vklad do základného imania: 176 033 653,04 EUR 
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1.9. Západoslovenská vodárenská spolo�nos�, a.s. (�alej len  „ZsVS, a.s.“) bola založená 
zakladate�skou listinou zo d�a 02.12.2002 pod�a §56-75 a §154-220 Obchdoného 
zákonníka �. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona �. 92/1991 Z.z. 
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších  predpisov. 
Akciová spolo�nos� bola založená v súlade s rozhodnutím �. 801 zo d�a 28. 03.2002 
o privatizácií, vydaným Ministerstvom pre  správu a privatizáciu národného majetku 
SR a to vkladom �asti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské 
vodárne  a kanalizácie so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 949 60 
I�O:00156779 

Obec Zemné je 0,24 podielovým akcionárom  ZÁPADOSLOVENSKEJ VODÁRENSKEJ 
SPOLO�NOSTI a.s. Nitra,  od 28. 01. 2004  12431 podielom, v hodnote 1000 SKK za akciu, 
celkom . 12 431 000, 00 SKK, v prepo�te na EUR 412.584,89 EUR. Hodnota cenných 
papierov (�alej len „CP“) je v ú�tovníctve obce Zemné   vykázané v majetku,  na ú�te 063 – 
realizovate�né cenné papiere. Nadobudnuté CP v po�te 12431 sú vedené na ú�te majite�a – 
Obce Zemné  v evidencií Prima  banky Slovensko, a.s. 

2. STKO N-14, a.s. Neded – Skládka  tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. 

2.1.        Obchodné meno: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
2.2.                              Sídlo:  �. 844, Neded 925 85 
2.3.             Identifika�né �íslo:  34144587 
2.4.              De� zápisu do OR:  30.07.1996 
2.5.                     Právna forma:  akciová spolo�nos�
2.6.                Štatutárny orgán:  predstavenstvo, dozorná rada 

      2.7.                        Akcionári:  mestá a obce v regióne pôsobnosti STKO N-14 
2.8. Vklad do základného imania: 1 103 567,50 SKK 

Obec je zakladate�om spolo�nosti STKO N-14, a.s. Neded výškou podielu na 
základnom imaní v % 6,91 absolútne v € 76 279,63.

5.  Poslanie, vízie, ciele  

5.1. Poslanie obce: Poslaním   miestnej samosprávy   je    zabezpe�ova� všestranný     
rozvoj    na svojom     území 

5.2. Vízie obce:   :  Zemné – obec  s diverzifikovanou a rozvinutou miestnou 
ekonomikou (využitím miestnych zdrojov) a so spokojným a     aktívnym 
obyvate�stvom vo  vysokokvalitnom životnom prostredí, kde je vytvorený priestor na 
kultúrne  a spolo�enské využitie, na zachovanie kultúrneho dedi�stva.“  

5.3.  Ciele obce:      Obec Zemné mieni  sa  sta� rozvinutou obcou zabezpe�ujúcu  
primeranú  životnú úrove� obyvate�om obce, ob�ianskou vybavenos�ou na vysokej     

  úrovni. Podporujúcou   rovnos�ou príležitosti národnostne,  ekonomicky, etnicky 
miešaným ob�anom obce. Kvalitou  životného prostredia má   zabezpe�i�   trvalo 
udržate�ný rozvoj obce. 
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6.) PLNENIE FUNKCIÍ OBCE (prenesené a originálne školské kompetencie) 

FINAN�NÉ HOSPODÁRENIE     škôl a školských zariadení v zria	ovate�skej 
pôsobnosti obce je zabezpe�ené na základe prenesených kompetencií - normatívnymi 
a nenormatívnymi finan�nými prostriedkami zo štátneho rozpo�tu a na základe originálnych 
kompetencií obce. 
Rozpo�tové organizácie sú právnickými osobami, ktoré sa zriadili na plnenie 
prenesených úloh štátu a obecných, -  originálnych kompetencií. 
Rozpo�tom sú napojené na rozpo�et zria�ovate�a vznikli priamo  na právne úpravy 
rozpo�tových organizácií obsahuje najmä zákon �. 523/2001 Z.z. o rozpo�tových pravidlách 
verejnej správ. Školské zariadenia sú zriadené na plnenie úloh štátu, financovanie v zmysle 
Zákona �. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov, Školský zákon vymedzuje právne postavenie  a �alšie, pod�a 
potreby  pri realizácií  úloh obce. 

6.1.   PRENESENÉ školské kompetencie -   základné vzdelávanie 
Rozpo�et obce je jedným z najdôležitejších nástrojov finan�ného plánovania pri 
zabezpe�ovaní úloh, ktoré pre obce vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z príslušných 
zákonov pri prenesenom výkone štátnej správy.
Normatívy na rok 2015 pre školy všetkých zria�ovate�ov a školské zariadenia v 
zria�ovate�skej pôsobnosti obce sú  normatívne ur�ené objemy finan�ných prostriedkov 
pre zria	ovate�ov na rok 2015 
Rozpísané normatívne príspevky zah��ajú  oproti roku 2014 v rámci dohodovacích 
konaní v školstve boli  dodato�ne pridelené   finan�né prostriedky  na krytie osobných  
nákladov pedagogických zamestnancov Základnej školy s VJS v Zemnom vo výške 
16 450,00 €. (9450,00 € a 7000,00 €) 

Mimoriadne  odmeny zamestnancom školských zariadení  vo výške  3 523.00 € boli 
�lenené na : ZŠ VJM 2 470,00 € 

  ZŠ VJS 1 053,00  €    
Normatívne príspevky pre školy a zria	ovate�ov zah��ajú aj finan�né prostriedky na 
kreditové príplatky (KP). 

  
6.2.   ORIGINÁLNE školské ompetencie  

Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v Zákone �. 597/2003 
o financovaní škôl.  Základným nástrojom financovania kompetencií obce je rozpo�et 
obce. Rozpo�et obce je vymedzený zákonom �. 583/2004 z.z. o rozpo�tových pravidlách 
územnej samosprávy, pri�om o rozpo�tových pravidlách verejnej správy, ako 
aj rozpo�tového procesu (napr. opatrenia MF SR, vyhlášky k zákonom) a ostatné predpisy, 
ktoré  obec pri výkone svojej �innosti používa (napr. zákon o daní z príjmov, o miestnych 
daniach, o správe daní a poplatkov, Zákon �. 597/2003 o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Školský zákon,..) 
a �alšie, pod�a potreby  pri realizácií  úloh obce. Nariadenie vlády SR �. 668/2004 Zb.z. 
o rozde�ovaní výnosu dane z príjmov.  

Originálne školské kompetencie  Materské školy, školské zariadenia v zria�ovate�skej 
pôsobnosti obce, sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú �as�
predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (�alej len DPFO), ktorý dostanú obce 
prostredníctvom da�ových úradov pod�a kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej 
republiky �. 668/2004 Z. z.o rozde�ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v znení neskorších predpisov 
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. 
Pri odme�ovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 
2015 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle  Nariadenia vlády 
SR �. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho 
stup�a na rok 2015.ozpísané normatívne príspevky zah��ajú oproti roku 2014 dodato�ne 
pridelené finan�né prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia 
vlády SR �. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho 
stup�a na rok 2015 na: 

• zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho 
školstva o 5% od 1.1.2015 a 

• zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva 
o 1,5% od 1.1.2015 a o �alšie zvýšenie platových taríf o 1% od 1.7.2015.(zdroj. MŠ SR) 

6.1.1. Výchova a vzdelávanie – PRENESENÉ   školské kompetencie  

6..1.1.  ZÁKLADNÉ ŠKOLY   právnou subjektivitou v zria�ovate�skej pôsobnosti obci  
6.1.1.1.  Základná škola Zemné, Školská 846    

      6.1.1.2. Základná škola Ányosa Jedlika s vyu�ovacím jazykom ma�arským   
 Zemné,    Školská 845_  Jedlik Ányos Alapiskola Szím�,  

.. . 
(budova základných škôl s telocvi��ou.)  budova materských škôl..)   

Ozna�enie zariadenie          školský rok (celkový po�et/individuálne za�lenení, nultý ro�ník, žiaci SZP) 
                                                            2014/2015                             2015/2016   
ZŠ VJS   z celkového po�tu                 44/11/7   53/15/1)  
ZŠ VJM  z celkového po�tu                109/ 37/ 12/9    107/31/0  

6.1. Výchova a vzdelávanie – ORIGINÁLNE  školské kompetencie  
V sú�asnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
6.1.1.  MATERSKÉ ŠKOLY -  sú  bez právnej subjektivity v zria�ovate�skej pôsobnosti obci  
6.1.1.1.  Materská škola v Zemnom, Školská 853 – s vyu�ovacím jazykom slovenským  
6.1.1.2.  Materská škola v vyu�ovacím jazykom ma�arským v  Zemnom,  Školská 853 

Správa obsahuje údaje týkajúce sa financovania materských škôl iba na 
poskytnutie príspevku na 5ro�né deti. Základom prepo�tu príspevku na �iasto�nú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky v materských školách sú výstupy  štatistického školského  výkazu  
EDUZBER. 

V školskom roku                                      2014/2015     a       2015/2016  – po�et detí 
v predškolských zariadeniach bol nasledovný:   
MŠ VJS   z celkového po�tu       20/8   16/3 
MŠ VJM  z celkového po�tu                  15/8   19/8 
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6.1.5. Stravovacie zariadenie  materskej škole bez právnej subjektivity 

Školská jedále� pri MŠ v Zemnom, Školská  ako sú�as� Materskej školy  
Kolektív školskej jedálni pracuje pod�a materiálno spotrebných noriem a receptúr, ktorý 
charakterizuje príslušnú územnú oblas� pre školské stravovanie s dodržiavaním HACCP. 

Po�et stravníkov v  školskej jedálni v porovnaní so stavom školského štatistického výkazu 
EDUZBER k 15. 09. 2014vykazuje klesajúcu tendenciu:
deti MŠ                                     40 detí   z toho v hmotnej núdzi sú   2 deti 
deti ZŠ 1-4                                26 detí   z toho v hmotnej núdzi       10 detí 
ZŠ  5-9                                      23 detí  z toho v hmotnej núdzi bolo  8 detí 
Zo zamestnancov školského zariadenia a z pedagogických spolu     8 dospelí 
Skuto�né �erpanie na hmotnú núdzu bolo vo výške 2 630,39 €  
Z toho na deti ZŠ  1. stup�a 1-4 1 216,02 € 
Na deti ZŠ 2.stup�a 5-9  1 133,16 € 

Deti MŠ   281,21 € 

6.1.6  Mimoškolské vzdelávanie 
          Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom _ bez právnej subjektivity 
          Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom _ bez právnej subjektivity 

Na vykonávanie originálnych kompetencií sú zriadené školské kluby detí (�alej len 
ŠKD) bez právnej subjektivity pri základných školách obce s právnou subjektivitou.  
Príjem z príspevku  za pobyt v  ŠKD pri ZŠ VJS  a ŠKD pri ZŠ VJM A. Jedlika    
z celkových  plánovaných neda�ových príjmov  predstavuje   1 500,00 €.  

Rozpo�tový príjem  na skuto�ného po�tu žiakov navštevujúcich školský klub je vo 
výške   1 245,00  € , z toho:   ŠKD VJS    510,00 €  priemerný po�et  žiakov  10/11  
     ŠKD VJM    735,00 €   priemerný po�et žiakov 14/15  

Osobné náklady pedagogických zamestnancov boli hradené z nákladov na transféry 
z prostriedkov obce boli vo výške: ŠKD VJS   -     5 753,31 € 
             ŠKD VJM vo výške  8.682,20 € 

                                                               
Základná umelecká škola   -  obec nemá zriadenú – je možnos� sa vzdeláva� v okresnom           
meste (12 km od obce Zemné, alebo v Kolárovo 10 km od obce ) Centrum vo�ného �asu   - 
obec nemá centrum vo�ného �asu -  má zabezpe�ené vo�no�asové aktivity detí  v rámci 
školských klubov  a v rámci mimoškolských aktivít, ako záujmové krúžky vedené ochotníkmi 
z obce. 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o�akáva�, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientova�  v materskej škole na:   a) výchovno-vzdelávaciu �innos�,   na všestranný rozvoj 
osobnosti   die�a�a,  na      prípravu  povinnej školskej dochádzky  b) získanie  potrebných  
vedomosti a zru�nosti, aby si rozvíjali k�ú�ové spôsobilosti,  komunikatívnu tvorivos�
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Cie�om základných škôl sú  Výchova a vzdelávanie zodpovedných, slobodných a 
charakterných mladých �udí, ktorí sa chcú �alej u�i� a tvorivo ži�, kriticky myslie�, aby sa v 
živote a v práci dokázali uplatni� svojimi schopnos�ami 

          
        školské zariadenie telocvi��a 

6.2. Zdravotníctvo 

V zdravotnom stredisku  Obce Zemné  je zabezpe�ená plná zdravotnícka  starostlivos�
ob�anov – zdravotnú starostlivos� v obci poskytujú :  
6.2.1. v ambulancií praktického lekára – ordinuje obvodný lekár – chirurg (súkromný) 

MUDr. Marian GARBAN, ml.

                       

6.2.2. v ambulancií praktického lekára pre deti a dorast – ordinuje detská lekárka  
(súkromná) MUDr. Andrea MADIOVÁ  

6.2.3. v ambulancií praktického lekára – na stomatológii – BetakDent s.r.o MUDr. 
Beták 

6.2.4. Lekáre� –u �erveného raka  –PharmDr. Gabriel Vass
6.2.5. NZZ Relax –rehabilita�né strediko so stálou prevádzkou slúži aj  aj ako sú�as�

výcvikového strediska SZŠ NZ         

6.3. Sociálne zabezpe�enie

Obec Zemné nemá vlastné zariadenie sociálnych služieb. V rozsahu svojej pôsobnosti 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, 
 a) poskytne sociálnu  starostlivos�  
 b) zabezpe�í poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovate�a  
 c) zabezpe�í poskytovanie u iného neverejného     poskytovate�a. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o�akáva�, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientova� na : poskytovanie dennej starostlivosti seniorov. 
V nadväznosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpe�ená aj sociálna  služba  
terénnou sestrou. Posudkový lekár a odborná asistencia je odbornou zložkou opatrovate�skej 
služby 
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6.4.     Kultúra 

    Spolo�enský kultúrny   a športový život v obci je zabezpe�ené – priestorovo : 
6.4.4. Spolo�enský dom  -  je sídlom miestnych kultúrno-spolo�enských organizácií 
6.4.5. Dom Jedlika  - poskytuje priestor a možnos�  pre každú vekovú kategóriu ob�anov 

kultúrne sa vyžíva�
6.4.6. Dom Károlyiho – realizáciou projektu HU . SK   stála výstava drevorezbára V. Illésa, 

Amfiteáter,  ukážka výroby sódovej vody  
6.4.7. Stála expozitúra A. Jedlika – v prednáškovej sále  v  Dome Jedlika   s funk�nými 

prototypmi bádate�a, vynálezcu, vhodné aj na ukážkovú prednášku, alebo na 
prednášku v rámci vyu�ovacích hodín fyziky, prírodovedy.... 

6.4.8. Galéria  - stála výstava kultúrneho dedi�stva obce, zbierka �udových náradí, 
úžitkových predmetov, zariadení at� ......... 

6.4.9. Pestré Hudobno-kultúrne podujatia, živá hudba,  organizované prevádzkovate�mi 
pohostinských služieb, miestnych aktivistov, miestnych organizácií a obcou. 

       

               
  
6.4.10. Dom športu  -  je sídlom miestnych futbalistov – fanušíkov – dáva priestor aj na 

zorganizovanie spolo�ensko kultúrnych  podujatí, medzinárodných stretnutí.  

        
  

6.4.11. Športová strelnica – v  roku 2015 bol výcvikovým strediskom  MV SR    
Budova je v bezplatnom prenájme MO Po�ovníkov. Zve�a�ovanie priestranstiev 
a modernizáciu budovy, priestorov vykonáva miestna organizácia po�ovníkov, 
finan�nou podporou z rozpo�tu obce vo výške 1000 € . Je sídlom nespo�etných 
spolo�enských,  športových a kultúrnych aktivít. . 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o�akáva�, že kultúrny a spolo�enský         
život sa na�alej bude orientova� na : zabezpe�enie pestrého kultúrneho a        
spolo�enského života  v obci aj regionálneho ako aj medzinárodného 
charakteru.(interregionálna spolupráca, cezhrani�ná spolupráca, Cena Jedlika, Strekové dni, 
Považský folklórny festival, kultúrno zábavné podujatia,. 
Realizáciou investi�ného projektu – Dom Károlyi -   v rámci programu  HU SK – popri 
vymenovaným - sa otvoria aj �alšie  možnosti na zachovanie živej kultúry a dedi�stva obce 
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6.5.)Hospodárstvo  

6.5.1)  Služby-hospodárstvo 
Medzi najvýznamnejšími  poskytovate�mi služieb v obci patria: Jednota Coop so sídlom 
v Nových Zámkoch, prevádzka Zemné.  Široký spektrum služieb ob�anom je zabezpe�ený 
s miestnymi podnikate�mi: Pekáre� Dóža,  Korona - potraviny, Borková – potraviny,  
Hrušecká – Sajtosová prevádzkujú obchod     s rozli�ným tovarom, Viktor –  rozli�ný tovar, 
ZeMa rozli�ný tovar,Vanya Rudolf - Mäsiarske  výrobky s vlastným spracovaním produktov 
Pohostinstvo Szabó na vysokej      úrovni poskytuje pohostinské služby, Taverna a Váh 
pohostinské služby poskytuje taktiež   širokej verejnosti na vysokej úrovni.   
V priestranstvách  pohostinstva sú  vyhradené miesta stávkovej kancelárie: SlovakTip, 
Niké,TipSport. 
Teplú stravu  ob�anom a �lenom družstva zabezpe�uje kuchy�a pri Po�nohospodárskom 
družstve PD Agro Zemné,  ob�anom a návštevníkom obce  zabezpe�uje celodenné 
stravovanie aj bufetového typu    zabezpe�uje  Ori bufet  
Zemnom.Pizzéria Rizzo v Zemnom je novootvoreným stravovacím zariadením s donáškou 
do domu po�as celého týžd�a v pred�ženej prevádzke.  
Xénia kvetinárstvo zabezpe�uje aj non-stop prevádzkáre� pohrebnej služby. 
O krásu a zdravie sa starajú: 
Monika kozmetika v zdravotnom stredisku, Kaderníctvo Eva v zdravotnom stredisku 
Internetové  spojenie a služby v oblasti výpo�tovej techniky ZemNet City s.r.o
Ubytovacie zariadenie: ubytovanie je zabezpe�ené v priestoroch Po�nohospodárskeho 
družstva a v rekonštruovanej  Dome Károlyiho  
Pošta  je v prevádzke 5 dní v týždni, doru�ovanie je zabezpe�ené 2 doru�ovate�mi, 
Stávková stávková, denná tla�, �asopisy  sú dostupné v priestoroch pošty, sú vykonávané aj 
bankové a telekomunika�né slsužby. 
6.5.2 Priemysel – najvýznamnejší priemysel v obci : 

6.5.2.1. Tectum a.s. Zemné – výroba strešných krytín    
6.5.2.2.  Ferprivex  - zámo�nícke práce a služby pre širokú verejnos�

      6.5.2.3   Stolárske diel�a  Országh – výroba nábytku – dentál hygienických zariadení 
      6.5.2.4. ADRIVA  stavebná firma so sídlom v Zemnom, od 10/2014 zabezpe�uje 

celoplošnú murársku, natiera�skú službu pri novostavbách a pri rekonštrukcií 
domov. a bytov, kvalitnú zatep�ovaciu prácu. Zamestnáva domácich 
odborníkov a odborníkov mimo bydliska v odbore obklada� a službu pri 
novostavbách, stavebných  kompletiza�ných  a dokon�ovacích prácach.  

6.5.3.) Po�nohospodárska výroba v obci
6.5.3.1) Najvýznamnejšia po�nohospodárska výroba v obci : 

a) Po�nohospodárske družstvo so sídlom Zemné. 
b) ZelStar – najvä�ší dodávate� fóliovníkových zelenín    

                                                           

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o�akáva�, že hospodársky život v obci sa 
bude orientova�  v prvom rade  na  po�nohospodársku výrobu a to: na rastlinnú  výrobu, na 
ovocinárstvo a vinohradníctvo, znižuje sa  živo�íšna výroba a dodávka mlieka.  
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7. Informácia o vývoji obce z poh�adu rozpo�tovníctva 

Základným   nástrojom  finan�ného  hospodárenia  obce je   rozpo�et   obce   na  rok   2015. 
Obec v roku 2015 zostavila rozpo�et pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 
Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Hospodárenie obce sa riadilo pod�a schváleného rozpo�tu na rok 2015.  
Rozpo�et obce Zemné bol schválený obecným zastupite�stvom d�a 12. 12. 2014,  
uznesením obecného zastupite�stva �íslom.: 16/121214-Z  

Rozpo�et obce  bol spracovaný  pod�a metodiky a rozpo�tovej klasifikácie platnej  na rok 
2015 a pod�a usmernení na rok 2015. Je  vypracovaný  v podobe finan�ného 
i programového rozpo�tu  ako vyrovnaný. Obec zostavila rozpo�et pod�a ustanovenia § 10 
odsek 7) zákona �.583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2 778 307,00 EUR

Rozpo�et obce Zemné za Obec a jej rozpo�tové organizácie v zria	ovate�skej 
pôsobnosti Obce Zemné na rok 2015 bol zostavený  ako vyrovnaný: 

• vo výške   2 778 307,00 EUR  

Bežný rozpo�et bol zostavený ako prebytkový :  
• bežné príjmy vo výške    1 095 294,00 EUR 
• bežné výdavky vo výške     994 910,00 EUR 

Kapitálový rozpo�et bol zostavený ako schodkový tým, že pri tvorbe 
 rozpo�tu na rok 2015 nebol výh�ad na naplnenie príjmovej �asti kapitálového rozpo�tu  

• kapitálové príjmy   na  úrovni  1 683 013,00      
• kapitálové výdavky   vo výške 1 737 451,00  EUR 

Finan�ný rozpo�et  bol zostavený ako schodkový. 
 naplnenie príjmovej �asti finan�ného  rozpo�tu  

• finan�né príjmy  boli na  úrovni            0,00 EUR 
• finan�né  výdavky   vo výške     45 946,00  na úrovni splácania úveru: 

o  na úrovni splácania dlhodobých finan�ných záväzkov 
o  ONB 21 bj 19 930,00  
o  16 788,00 16bj ONB 
o  3Inv. 9 228,00  

Hospodárenie obce a jej rozpo�tových organizácií sa riadilo pod�a schváleného rozpo�tu na 
rok 2015.  
Rozpo�et obce Zemné bol schválený obecným zastupite�stvom d�a 12. 12. 2014,  
uznesením obecného zastupite�stva �íslom.: 16/121214-Z  
Rozpo�et obce  bol spracovaný  pod�a metodiky a rozpo�tovej klasifikácie platnej  na rok 
2015 a pod�a usmernení na rok 2015. Je  vypracovaný  v podobe finan�ného 
i programového rozpo�tu  ako vyrovnaný. 

Obec zostavila rozpo�et pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  bol zostavený vo výške 2 778 307,00 EUR ako vyrovnaný, 
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Rozpo�et bol zmenený po�as rozpo�tového roka v zmysle plnení plánovaných úloh 
a rozvojových programov. Zmeny  rozpo�tu a rozpo�tové opatrenia sa vykonávali v zmysle 
§14 zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách   

�l. IX 
Informácie o rozpo�te a hodnotenie plnenia rozpo�tu  

Rozpo�et obce sežne aj rozpo�et rozpo�tových organizácie bol schválený obecným 
zastupite�stvom d�a 12. 12. 2014  uznesením � 16/121214-Z 
Zmeny rozpo�tu: 

- prvá zmena schválená d�a 26. 06. 2015.  uznesením �. 94/260615-Z (R/31.03.15) 
- druhá zmena schválená d�a 26. 06. 2015  uznesením �.100/260615-Z (KomU) 
- tretia zmena schválená d�a 26. 06. 2015  uznesením �.101/260615-Z (KomU) 
- štvrtá zmena schválená d�a 26.06. 2015  uznesením �.114/260615-Z (MO/5.000) 
- piata zmena schválená d�a 26.06. 2015  uznesením �. 118/260615-Z (Str 13.000) 
- šiesta zmena schválená d�a 22.09.2015  uznesením �. 125/220915-Z (R/30.06.15) 
- siedma zmena schválená d�a 22.09.2015 uznesením �. 132/220915-Z (HuSk 

213821,18) 
- ôsma zmena schválená d�a 30. 11. 2015  uznesením �. 147/301115-Z (R/30.11.15) 
- deviata zmena schválená d�a 30. 11. 2015 uznesením �. 169/301115-Z (MOtj 2362) 
- desiata zmena schválená d�a 30.11.2015 uznesením �. 173/301115-Z (DlHM 2000) 

Rozpo�tovým a programovým plnenie UJ k 31. 12 . sa zaoberalo uznesenie 196/197-
24022016-Z 
Operatívna evidencia rozpo�tových opatrení bola vykonaná v nadväznosti na prenesený 
výkon  štátnej správy ako aj na výkon originálnej pôsobnosti.  

6.6. Plnenie príjmov a �erpanie výdavkov za rok 2015  

  

Popis položiek Rozpo�et 
2015 

Rozpo�et  
po zmenách 

2015  

Skuto�né  
plnenie príjmov/ 
�erpanie výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia príjmov/ 
% �erpania 

výdavkov 2015 

Príjmy celkom 2 778 307,00 3 744 127,83 2 949 091,62 78,76 
z toho :     
Bežné príjmy 1 095 294,00 1 175 904,20 1 154 437,07 98,17 
v tom:   Obec 1 093 794,00 1 174 659,20 1 153 192,07 98,16 
Príjmy RO s práv subj       1 500,00        1 245,00        1 245,00 100,00 
Kapitálové príjmy 1 683 013,00 1 690 013,00 916 443,92 54,20 

Finan�né príjmy 0 878 210,63 878 210 ,63 100,00 

Výdavky celkom 2 778 307,00 3 744 127,83 2 881 367,17 76,96 
z toho :     
Bežné výdavky 994 910,00 1 107 553,90 1 055 256,42 95,27 
v tom: Obec 618 340,00 665 764,63 621 382,64 93,33 
Výdavky RO s práv subj 376 570,00 441 789,27 433 873,78 98,20 
Kapitálové výdavky 1 737 451,00 1 993 561,63 1 776 836,66 89,13 

Finan�né výdavky 45 946,00 643 012,30 49 274,09 7,66 

Rozpo�et obce  2 778 307,00 3 744 127,83 +67 724,45 
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6.7. Prebytok/schodok rozpo�tového hospodárenia za rok 2015  

  
Hospodárenie obce Skuto�nos� k 31.12.2015 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 1 154 437,07 

z toho : bežné príjmy obce  1 153 192,07

             bežné príjmy RO 1 245,00

Bežné výdavky spolu 1 055 256,42 

z toho : bežné výdavky  obce  621 382,64

             bežné výdavky  RO 433 873,78

Bežný rozpo�et/prebytok +99 180,65 

Kapitálové  príjmy spolu 916 443,92

z toho : kapitálové  príjmy obce  916 443,92

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 1 776 836,66

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 776 836,66

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpo�et /schodod -860 392,74 
Prebytok bežného a schodok kapitálového 

rozpo�tu/schodok 
-761 212,09 

Vylú�enie z prebytku  7 936,07 
Upravený prebytok bežného a schodok 
kapitálového rozpo�tu po vylú�ení prebytku  
zostatku zo ŠR 

-769 148,16 

Príjmy z finan�ných operácií 878 210,63

Výdavky z finan�ných operácií 49 274,09
,Rozdiel finan�ných operácií +828 936,54 
PRÍJMY SPOLU  2 949 091,62

VÝDAVKY SPOLU 2 881 367,17

Hospodárenie obce 67 724,45

Prebytok rozpo�tu pod�a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
�.583/2004 Z.z.:o rozpo�tových pravidlách v zn.n.p. 

                  plnenie celkových príjmov vo výške                           2  949 091,62 
EUR 

plnenie celkových výdavkov  vo výške                        2  881 367,17 EUR

a) Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
Prebytok rozpo�tu v sume            67 724,45  EUR 
zistený pod�a ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách v zn. n.p.  
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HOSPODÁRENIE OBCE   

I. Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
II.  

Prebytok rozpo�tu v sume                                            67 724,45 EUR
Prebytok rozpo�tu v sume 67 724,45 EUR  zistený pod�a ustanovenia §10 

ods.  
3písm a)a b) zákona ( rozpo�et obce a sa vnútorne �lení na a) bežné príjmy a 
bežné výdavky  (bežný rozpo�et)  a pod�a písmena b) kapitálové prímy a 
kapitálové výdavky (�alej len kapitálový rozpo�et) �.583/2004 Z..z. 
O rozpo�tových pravidlách a v znení neskorších predpisov  
V zmysle ustanovenia §16  odsek 6 zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších  predpisov sa na ú�ely tvorby pe�ažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpo�tu obce pod�a §10 ods. 3 písm. a� a b) 
citovaného zákona z prebytku vylu�ujú: 

Vylú�enie z prebytku                                                            7 936,07 EUR 
  v tom:  

a) vy�erpané prostriedky  zo štátneho rozpo�tu  Základnej školy  A. Jedlika 
s vyu�ovacím jazykom ma�arským (�alej) len ZŠ VJM),  ú�elovo ur�ené 
na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo�tovom roku, a to 
na zamestnaneckú politiku na základe  zmluvy ÚPSVaR vo výške 

330,67 € 
b) nevy�erpané prostriedky zo štátneho rozpo�tu ZŠ VJM poskytnuté na  

b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške     
23,00 €
b.2) na prenesené kompetencie vo výške            
7 564,00 €

c) nevy�erpané prostriedky zo štátneho rozpo�tu Základnej školy v Zemnom 
(�alej len ZŠ VJS) poskytnuté na  
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške      
18,40 € 

III. Ú�tovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov 
a strát r. 134 stl.(1) vo výške  54 587,59 €.

Ú�tovný výsledok hospodárenia                                   54 587,59 EUR
V súlade s ú�tovnou legislatívou sa  preú�tuje kladný výsledok hospodárenia 
na ú�te 431 – výsledok hospodárenia s ú�tom 428 – nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 
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Rozpo�et na roky 2016- 2018 za materskú ú�tovnú jednotku a  za konsolidovaný celok 

PRÍJMY Skuto�nos�
k 31.12.2015 

Rozpo�et  na 
rok 2016 

Rozpo�et 
 na rok 2017 

Rozpo�et na rok 
2018 

Príjmy celkom 2 949 091,62 1 146 874,00 1 163 877,00 1 258 106,81 
z toho : 

Bežné príjmy 1 154 437,07 1 135 274,00 1 157 177,00 1 254 106,81 
v tom OBEC 1 153 192,07 1 133 674,00 1 155 477,00 1 252 606,81
Príjmy RO s práv.subj. 1 245,00 1 600,00 1 700,00 1 500,00
Kapitálové príjmy 916 443,92 10 000,00 5 000,00 4 000,00 
Finan�né príjmy 878 210,63    
VÝDAVKY Skuto�nos�

k 31.12.2015 
Rozpo�et na 
rok 2016 

Rozpo�et na rok 
2017 

Rozpo�et na rok 
2018 

Výdavky celkom 2 8881 367,17 1 145 874,00 1 163 877,00 1 131 735,00
z toho : 
Bežné výdavky 1 055 256,42 1 051 129,00 1 067 511,00 1 035 369,00 
v tom: OBEC 621382,64 641 129,00 636 939,00 636 881,00
RO s práv.subj 433 873,78 410 069,00 430 572,00 398 488,00
Kapitálové výdavky 1 776836,66 48 938,00 48 938,00 48 938,00
Finan�né výdavky 49 274,09 46 738,000 47 428,000 47 428,00

7. Informácia o vývoji obce z poh�adu ú�tovníctva  

Za materskú ú�tovnú jednotku  
7.1 1. Majetok za materskú ú�tovnú jednotku 

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2014 

Skuto�nos�
K 31. 12 2015  

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu (r. Súvahy 001) 7 011 847,15 8 524 278,19 8 574 457,51

Neobežný majetok spolu 6 668 145,10 8 336 457,51 8 386 457,51

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 6 179 280,58 7 847 592,99 7 897 592,99

Dlhodobý finan�ný majetok 488 864,52 488 864,52 488 864,52

Obežný majetok spolu  340 895,44 182 856,66 186 000,00

z toho : 

Zásoby 0,00 0,00

Zú�tovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00

Dlhodobé poh�adávky 0,00 0,00

Krátkodobé poh�adávky  20 369,11 18 416,35 18 000,00

Finan�né ú�ty  320 526,33 164 440,31 168 000,00

Poskytnuté návratné fin. výp dlh. 0 0,00 0,00

Poskytnuté návratné fin. výp krát. 0 0,00 0,00

�asové rozlíšenie  2 806,61 4 964,02 2 000,00
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7.1 2. Zdroje krytia  za materskú ú�tovnú jednotku 

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2014 

Skuto�nos�  
k 31. 12. 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vlast. Iman.  Záv. Spolu 7 011 847,15 8 524 278,19 8 574 457,51

Vlastné imanie (v tom) 2 848 859,13 2 895 001 13 2 949 588,72

Oce�ovacie rozdiely  0,00

Fondy 0,00

Výsledok hospodárenia (428 ) 2 848 859,13 2 895 001,13 2949 588,72 

z toh VH za sledovany r (431) 136 387,53 54 587,59 50 000,00

Záväzky  - (v tom): 1 059 723,15 1 662 483,49 969 386,82

Rezervy  9 548,57 2 113,05 0

Zú�t medzi subjektami VS 12 890,41 7 936,07 0

Dlhodobé záväzky 879 784,03 880 298,72 844 386,82

Krátkodobé záväzky 119 203,73 67 490,44 70 000,00

Bankové úvery a výpomoci 38 296,41 704 645,11 55 000,00

�asové rozlíšenie 3 103 264,87 3 966 793,57 4 655 481,97

Za konsolidovaný celok 
7.1. Majetok  za konsolidovaný celok 

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2014 

Skuto�nos�
K 31. 12 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu (r.001) 7 040 443,78 8 556 146,12 8 605 457,51

Neobežný majetok spolu/ z toho 6 668 145,10 8 336 457,51 8 415 457,51

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 6 179 280,58 7 847 592,91 7 926 592,99

Dlhodobý finan�ný majetok 488 864,52 488 864,52 488 864,52

Obežný majetok spolu/ z toho 369 492,07 214 724,59 188 000,00

Zásoby 

Zú�tovanie medzi subjektami VS 

Dlhodobé poh�adávky 

Krátkodobé poh�adávky  20 533,18 18 490,39 19 000,00

Finan�né ú�ty  348 958,89 196 213,62 169 000,00

Poskytnuté návratné fin. výp dlh. 0 0,00

Poskytnuté návratné fin. výp krát. 0 0,00

�asové rozlíšenie  2 806,61 4 964,02 2 000,00
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7.2. Zdroje krytia za konsolidovaný celok

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2014 

Skuto�nos�
k 31. 12.  2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vl iman a záväzky spolu 7 040 443,78 8 556 146,12 8 605 457,51

Vlastné imanie (v tom) 2 850 536,46 2 894 305,16 2 979 588,72

Oce�ovacie rozdiely  0,00

Fondy 0,00

Výsledok hospodárenia  2 850 536,46 2 894 305,46 2 979 588,72

Záväzky (v tom) 1 085 155,35 1 695 047,09 970 386,82

Rezervy  9 548,57 2 113,05 0

Zú�t medzi subjektami VS 12 890,41 7 936,07 0

Dlhodobé záväzky 880 056,94 881 061,86 844 386,82

Krátkodobé záväzky 144 363,02 99 291,00 71 000,00

Bankové úvery a výpomoci 38 296,41 704 645,11 55 000,00

�asové rozlíšenie 3 104 751,97 3 966 793,57 4 655 481,97

Analýza významných položiek z ú�tovnej závierky: 
a) prírastkov/úbytkov majetku    významné položky: 

021-Stavby            1 798 492,76 €    
031-Pozemky                       1 286,93 € 

b)  predaja  dlhodobého majetku   -  v sledovanom období nebol realizovaný 
predaj dlhodobého majetku 

c.)  prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov: 

V sledovanom období obec prijala 3 bankové úvery v zmysle platných predpisov 
o ú�tovníctve a rozpo�tovníctve, za ú�elom realizácie  investi�ných projektov v rámci 
programov EU SR od Slovenskej záru�nej banky a.s.  Bratislava: 

c.1) dlhodobý úver od SZRB  �íslo zmluvy 241 058 – 2015  na dofinancovanie 
vlastných 5% nákladov realizovaného investi�ného projektu v rámci programu EÚ 
ROP „Obnova centrálnej �asti obce Zemné  (ú�. 461.615 ) vo výške 51 412,36 €  

c.2) c.1) dlhodobý úver od SZRB  na dofinancovanie vlastných 5% nákladov 
realizovaného investi�ného projektu v rámci programu EÚ HUSK „ Stretnutie 
tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti – Dom Károlyiho “ (ú�. 461.801 ) vo 
výške )  31.424,54 € 

c.3) krátkodobý  úver od SZRB  �íslo zmluvy 241031-2015 na 
predfinancovanie 95%  dotácie z EU ŠR v rámci realizácie investi�ného 
cezhrani�ného projektu HUSK „Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti 
a v prítomnosti“  Dom Károkyiho (ú�et 231.801)  vo výške 597.066,30€ 
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7.3. Poh�adávky  

Za materskú ú�tovnú jednotku 

Poh�adávky  Zostatok 
k 31.12 2014 

Zostatok 
k 31.12 2015

Poh�adávky do lehoty splatnosti  (r.060) 20369,11 18 416,35

Poh�adávky po lehote splatnosti   0,00 0,00

Za konsolidovaný celok 

Poh�adávky  Zostatok 
k 31.12 2014 

Zostatok 
k 31.12 2015

Poh�adávky do lehoty splatnosti  (r.063) 20 533,18 18 490,39

Poh�adávky po lehote splatnosti   0,00 0,00

7.4. Záväzky 

Za materskú ú�tovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2014 

Zostatok 
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti  (Sú r 114+156) 998 987,76 947 789,26

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00

Za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2014 

Zostatok 
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti  (Sú r 114+156) 1 024 419,96 980 352,86

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00

Analýza významných položiek z ú�tovnej závierky:  
Obec Zemné neeviduje významné položky poh�adávok a záväzkov: 

1. nárast/pokles poh�adávok –  dôvod poklesu poh�adávok  vo výške -2 042,79 €-  
efektívne vymáhania daní a poplatkov  má kladný vplyv na zna�ný pokles 
poh�adávok 

2. nárast/pokles záväzkov – dôvod poklesu záväzkov je úhrada v lehote splatnosti  
úhrada úverov vo výške -44 067,10 €  
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9.) Hospodársky výsledok  za 2015 – vývoj nákladov a výnosov  

Za materskú ú�tovnú jednotku 

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2014 

Skuto�nos�
k 31. 12. 2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 735 461,04 790671,50 799 000,00 

50 – Spotrebované nákupy 128 315,57 120 975,46 120.000,00 

51 – Služby 95 665,44 113 644,15 115.000,00 

52 – Osobné náklady 283 876,97 354 595,21 350.000,00 

53 – Dane a poplatky 2 058,09 2 615,27 2 500,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú �innos�

46 341,40 1 581,19 1 500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádz a fin �in zú�t �R 

129 375,56 129 830,94 140 000,00 

56 – Finan�né náklady 17 004,40 18 887,14 20 000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0  

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

32 823,61 48 542,14 50 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0 0 

Výnosy 871 848,57 845 259,09 849 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

41 048,29 43 263,49 50 000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganiza�ných služieb 

0,00 0 0 

62 – Aktivácia 0,00 0 0 

63 – Da�ové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

567 105,62 601 821,16 620 000,00 

64 – Ostatné výnosy 128 916,96 73 066,03, 48 400,00 

65 – Zú�tovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finan�nej 
�innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíšenia 

0,00 0 0 

66 – Finan�né výnosy 146,47 230,32 300,00 

67 – Mimoriadne výnosy 157,15 222,81 300,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpo�tových príjmov 
v obciach, v RO zriad  obcou  

134 474,08 126 655,28 130 000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/

136 387,53 54 587,59 50 000,00 
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Za konsolidovaný celok 

Názov Skuto�nos�
k 31.12. 2014 

Skuto�nos�
k 31.12.2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 1 126 342,06 1 212 861,41 1 217 500,00

50 – Spotrebované nákupy 148 148,59 147 902,27 147 000,00

51 – Služby 110 269,08 134 878,52 117 000,00 

52 – Osobné náklady 654 555,16 740 186,16 750 000,00

53 – Dane a poplatky     2 058,09 2 615,27 2 000,00

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú �innos�

 46 696,70 3 590,54 3 500,00

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prev a fin�in a zú�t �R 

130 415,99 129 830,94 128 000,00

56 – Finan�né náklady   17 515,32 19 751,18 20 000,00

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0 0

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

  16 683,13 34 106,63 50 000,00

59 – Dane z príjmov 0,00 0 0

Výnosy 1 265 271,89 1 266 706,71 1 267 500,00

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

     42 428,29 44 508,49 50 000,00

61 – Zmena stavu 
vnútroorganiza�ných služieb 

0,00 0,00 0,00

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00

63 – Da�ové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

567 105,62 601 821,16 620 000,00

64 – Ostatné výnosy 128 916,96 73 066,03 75 000,00

65 – Zú�tovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finan�nej 
�innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíšenia 

0,00 0,00 0,00

66 – Finan�né výnosy        146,47 230,32 0,00

67 – Mimoriadne výnosy        157,15 222,81 0,00

69 – Výnosy z transferov 
a rozp.príjmov 
v obciach, v RO zriad obcou  

526 517,40 546 857,90 522 500,00

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/

138 929,83 53 845,30 50 000,00
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 54 587,59 EUR sa  zú�tuje  na ú�et 428 – 
(AU 428.015) nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

10. )  Ostatné  dôležité informácie 
10.1) Prijaté granty a transfery 

V roku 2015 OBEC Zemné  a jej  RO prijali nasledovné granty a transfery: 

Poskytovate� dotácie Suma v EUR Ú�el 
Celkom  455 458,34 Zabezpe�enie ŠS a originálny úloh   
v tom: 

                       ÚPSVaR  20 669,20 RK 312.001   aktiva�ná �innos�

                        HUSK 4 326,50 RK 312.002    turizmus rozvoj obce 

Úrad vlády (MK SR) 800,00 RK 312 002    kultúrna �innos�  

427 404,81
Z toho: rozpo�tové organizácie 412 454,00 Vzdelávanie – Prenesený výkon ŠS 

             Obec  14 950,81 Organiza�né – prenesený výkon ŠS  

  V tom:  MVSR OU NR 2 333,00 Vzdelávanie – MŠ 

         MVSR OU NR  365,20                                     Vzdelávanie  

MV SR OU NZ odb organiz 2 932,74 štátna správa na úseku matrík 

MV SR OU NZ odbor org. 741,18 pobyt a register ob�anov REGOB 

MV OU NZ odbor org. 479,48 Referendum 07022015 

• MDVaRR  SR  2 088,78 úsek stavebníctva 

• MDVaRR SR 97,03 Úsek dopravy 

• MŽP SR 210,29 Úsek životného prostredia 

• MV SR 109,20 CO – civilná obrana 
MPSVaR SR Úrad práce NZ 2630,39 Hmotná. Núdza – výdavky – nerozpo�t 
MPSVaR SR Úrad práce NZ 2 963,52 Rodinné prídavky 

                   BGA    medzisú�et 2 257,83 RK 311  
BGA SR  320,60 Kultúra mini- Jedlik program  
BGA HU 1937,23 Turizmus- Jedlik strekové dni 

Poskytovate� Ú�elové ur�enie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Úrad vlády SR Kultúra – 2015  usporiadanie strekových dní  800,00 

BGA HU Kultúra  - usporiadanie strekových dní          1 937,23  

BGA SK  Kultúra – Jedlik kvíz             320,60 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a.1) Fond BG (HU) - dotácia na usporiadanie obecného kultúrneho podujatia  na po�es�
vynálezcu   sódovej vody – Anyosa Jedlika – zapísaného najvä�šieho vinného streku do 
knihy rekordov na Slovensku. Ú�elová dotácia bola vo výške  2 257,83 € 

V tom: zmluva BGA  �íslom.2015..........  v sume..........         1 937,23... 
  Zmluva BGA �íslom .2015.........   v sume..........            320,60 

a.2) Dotácia zo ŠR SR MV SR  - investi�ného charakteru 
MV SR Kamerový systém   v obci – prevencia kriminality 7000,00 EUR 
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a. Prijatý dar  

V roku 2015 OBEC Zemné  a jej  rozpo�tové  organizácie prijala vzácny  dar od rodiny 
Brutovszkej – Anikó Brutovszká, rod. Vajnerová , Košice,  s kore�ami  zo Zemného,  priamo  
z rodokme�u rodiny  Jedlika. Ako bývalý �len Slovenskej filharmónie Slovenskej republiky  
daroval klavír na podporu hudobnej výchovy mládeže v obci Zemné. 

Poskytovate� Ú�elové ur�enie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Rodina Brutovszká Krídlový klavír ( reálna hodnota)  18 561,50 € 

10.2.) Poskytnuté dotácie  

V sledovanom rozpo�tovom roku obec   zo svojho rozpo�tu  poskytla dotácie  v zmysle 
Všeobecného záväzného nariadenia (�alej len „VZN“)  �íslom  2/2013 o dotáciách, 
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate�om na podporu všeobecne prospešných 
služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný ú�el a  na základe uznesení  
Obecného zastupite�stva v Zemnom, �íslom 192/28/1215-Z a 193/281215-Z, schválených  
d�a 28. 12. 2015 v celkovej sume  29.11,98 EUR

 Prijímate� dotácie Ú�elové ur�enie dotácie 
Suma poskytnutých 
prostriedkov  v EUR 

TJ Agro Šport- na �innos�, reprezentácia obce  17. 162,00 

v tom: Stolnotenis odd. Šport -na �innos�, reprezentáciu 800,00 

           Futbalový oddiel  zápasy, reprezentácie, náklady studne 16 362,00 

Csemadok Kultúra (citar- literár.-spev skupina)... 1.000,00 

MO dôchodcov na �innos�, organizovanie  stretnutí 299,98 

S�K Na �innos� 200,00 

PCCH ZTP Na �innos� 200,00 

Spol. na zachov .trad Na �innos� 200,00 

31.skaut sv.Ma Na �innos� – dotácia nebola �erpaná 0,00 

MO hasi�ov Na �innos� a ú�as� na  sú�ažiach 500,00 

EPIC RACE športové podujatie 200,00 

MO Po�ovníkov oprava strešnej krytiny v majetku obce 1 000,00 

MO Rybárov nákup naradia 500,00 

Farnos� rekonštrukcia kostola na základe uzn. 7 000,00 

MO Kyok karate Šport – športové aktivity  850,00 

SPOLU 29 111,98

Dotácie boli ú�elové ur�ené na základe uznesenia Obecného zastupite�stva Obce Zemné, 
na �innos� organizácií, na kultúrno-prospešné �innosti a na zve�a�ovanie prostredia, 
zachovanie kultúrno-prospešných, spolo�enských hodnôt.  
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K 31.12.2015 boli vyú�tované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením   �. 3/2013. o dotáciách, �alej uvádzané len „VZN“. 

10.3. Významné investi�né akcie v roku 2015 

Najvýznamnejšie investi�né akcie realizované  roku 2015:  

Realizované investi�né projekty v rámci rozvojových programov EÚ  mali vplyv  na 
zvýšený  rozpo�et ako aj na dosiahnutú  finan�nú hodnotu majetku.  

1.) Projekt: „ Obnova centrálnej �asti obce Zemné“ �íslo zmluvy  Z2214012067001 
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel  
Projekt  spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 
95%z celkových oprávnených nákladov. Pod�a platnej zmluvy po verejnom 
obstarávaní  výška schválenej podpory 95%  996 178,12 €.  

2.) Projekt: „ Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti HUSK/1101/1.3. 
Výška podpory z ERDF  na cezhrani�ný projekt  maximálne  722 564,91 EUR: z toho 
pre Obec Zemné  výška podpory  ERDF 559 921,21€, štátny rozpo�et 65 873,09 € 
zdroje podpory spolu 625 794,30 €. Vlastné náklady sú rozpo�tované vo výške 
32 936,54 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu  pre Obec Zemné 
predstavujú sumu 658 730,84 EUR. 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj �innosti  

Predpokladané investi�né akcie realizované v budúcich rokoch: 

1.) Rozšírenie kanalizácie -  vetva „Pod záhradami“  
2.) Protipovod�ové aktivity – kanál 3 – spoluú�as� projektu EU Hydromeliorácie a.s. 
3.) ROP – cyklotrasa  spoluú�as�
4.) Pokra�ovanie v projektovej línií HU SK /SK – HU Dvor �udových remesiel 
5.) Regenerácie sídiel - Úprava verejného priestranstva domu smútku 
6.) Realizácia rozšírenia investi�ných projektov:  

10.5. Udalosti osobitného významu po skon�ení ú�tovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalos� osobitného významu po skon�ení ú�tovného obdobia.  

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je ú�tovná jednotka vystavená   
Obec Zemné k 31.12. 2015 nemá žiadne súdne spory.  

Vypracovali:    Eva Adamovicsová  
Ing. Mária  Bóbová 

                        

 V Zemnom, 15.12. 2016                            Schválil: Ing. János Bób  - starosta obce Zemné 
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Prílohy: 

• Konsolidovaná ú�tovná závierka za rok 2015 
Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, 
Poznámky konsolidovanej ú�tovnej závierky  

• Skratky a  odborná terminológia používaná vo výro�nej  správe 
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          Príloha �. 1 

Konsolidovaná ú�tovná závierka za rok  2015 

1.1) Konsolidovaná Súvaha 
1.2) Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát 
1.3) Poznámky konsolidovanej ú�tovnej závierky  
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Príloha �. 2 

Skratky a  odborná terminológia používaná vo výro�nej  správe 

KVS   Konsolidovaná výro�ná správa  
ROP  Regionálny  opera�ný program 
IOMA  Informatizácia obyvatelstva, matrík 
RisSam Rozpo�tový informa�ný systém samospráv 
DEUS  DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
IS CISMA Informa�ný systém Centrálna informatizácia verejnej správy matrík
IS REGOB      Informa�ný systém Registra obyvate�ov 
Uzn. �.  uznesenie �íslom 
ONB  Obecné nájomné byty 
RO  Rozpo�tová organizácia 
ŠR  štátny rozpo�et 
SZRB  Slovenská záru�ná a rozvojová banka 
EÚ  Európska únia 


