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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 11.apríla 2017 o 18.30 hodine,  v Dome Károlyi  
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vystúpenie občanov 
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti časti Štatútu obce 
6.  Žiadosti  
7.  Interpelácie 
8.  Rôzne  
9.  Návrhy na uznesenia 
10.  Záver 

 
 
 

ROKOVANIE 
 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnila prokurátorka JUDr.Valéria Sedláková 
a právnik JUDr.Ivan Katona.  
Prítomných poslancov bolo 6, JUDr. Peter Balogh a Tomáš Kocsis sa nevedeli zúčastniť kvôli 
pracovným povinnostiam a Patrik Farkas z rodinných dôvodov. Zasadnutie je uznášania schopné 
nakoľko z 9 poslancov sú prítomní 6. 
Zo zasadnutia je vyhotovený len audiozáznam. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –                        Ing. Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, 

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Moniku 
Václavekovú a Romana Bombiczu. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing.Mikuláša Balogha, 
Helenu Kocsisovú a Ildikó Országhovú.   
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
6 za –                 Ing. Mikuláš Balogh, , Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy 
                           Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so stavom plnenia uznesení z 18. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Ing. Ľudovít Nagy – v akom stave je plnenie uznesenia č. 240? 
Kocsisová – uznesenie bude splnené v roku 2017 
Starosta – sú zakúpené materiály na výrobu zábradlia ale naši pracovníci ešte nemali čas na jeho 
zhotovenie. V ulici Školská plánujeme rekonštrukciu ulice, z dôvodu zabezpečenia zvýšenia 
bezpečnosti obyvateľov. 
Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet viac otázok. Nato prebehlo hlasovanie o kontrole 
plnenia uznesení. 
 
 
uznesenie č.  337 /110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie       kontrolu plnenia uznesení prednesených hlavnou kontrolórkou obce   
 
Prítomných   poslancov: 6 

6 za –   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, 
 Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková,  

 
 
 
4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto bode . 
 
 
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti časti Štatútu obce  (príloha č.1) 
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu a odovzdal slovo 
prokurátorke  JUDr.Valérie Sedlákovej, ktorá stručne poslancom predniesla svoj protest proti časti 
štatútu obce. Materiály a návrh uznesení poslanci mali k dispozícií. 
Do rozpravy sa prihlásili: Ing.Mikuláš Balogh, Ing.Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu. 
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uznesenie č. 338  /110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
vyhovuje           Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky 
                          zo dňa   10.03.2017, Pd 29/17/4404-5 k časti Štatútu obce Zemné 
 
Prítomných   poslancov : 6 
6 za –                            Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, 
                                      Ing.Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková  

 
Následne sa pristúpilo k zmenám a doplnkom k Štatútu obce Zemné. Zmeny a doplnky boli doručené v 
písomných podkladoch. (príloha č.2) 
Navrhovaná zmena a doplnok k článku 10 ods. 3 Štatútu obce Zemné je nasledovná: 
 
„Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným 
zastupiteľstvom z radov občanov. Úprava uvedená v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na komisiu na 
ochranu verejného záujmu uvedenú v článku 10 ods. 2 písm. e) Štatútu obce Zemné“ 
 
Ing.Balogh predložil svoj pozmeňujúci návrh, k článku 10 ods. 3 Štatútu obce Zemné ( podľa prílohy 
č.3) 
 - prvú vetu ponechať bez zmeny 
 - druhú vetu upraviť nasledovne: „Úprava uvedená v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na komisiu 
na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi môžu byť výlučne iba poslanci obecného zastupiteľstva.“ 
 
K pozmeňujúcemu návrhu poslanci nemali pripomienky a jednohlasne ho schválili. 
Následne poslanci hlasovali o zmene a doplnenie článku 10 ods. 3 Štatútu obce Zemné v celosti, 
a jednohlasne schválili: 
 

uznesenie č.   339/110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

              zmenu a doplnenie čl. 10 ods. 3 Štatútu obce Zemné schváleného uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Zemnom dňa 15.12.2016 č.: 308/151216-Z, ktorý po zmene a doplnení znie 
nasledovne: 
 „Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 
 obecným zastupiteľstvom z radov občanov. Úprava uvedená v predchádzajúcej vete sa 
 nevzťahuje na komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi môžu byť výlučne iba 
 poslanci obecného zastupiteľstva.“  

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy,    
                               Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 



4 
 

Následná navrhovaná zmena a doplnenie sa týkali čl. 17 Štatútu obce Zemné schváleného uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Zemnom dňa 15.12.2016  č.: 308/151216-Z, ktoré po zmene a doplnení 
znejú nasledovne: 

čl. 17 
Zhromaždenie obyvateľov obce 

1) O najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce môže obecné zastupiteľstvo zvolať 
zhromaždenie obyvateľov obce. 

2) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením v obci obvyklým spôsobom 
minimálne 3 dni pred jeho konaním. O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, 
ku ktorej sa pripojí prezenčná listina prítomných. 

3) Starosta môže zvolať stretnutia s obyvateľmi obce za účelom informovania obyvateľov 
obce o otázkach týkajúcich sa života a rozvoja obce. Oznámenie o stretnutí s obyvateľmi 
obce podľa tohto odseku sa oznámi v obci obvyklým spôsobom minimálne 3 dni pred 
jeho konaním 

 
K horeuvedenému návrhu mala prokurátorka výhrady a požiadala návrhovú komisiu o zmenu 
a štylizáciu jednotlivých častí. 
K tomuto návrhu mal nasledovný pozmeňujúci návrh aj Ing.Balogh: 
 - bod 3) vynechať ako neopodstatnený a odporujúci duchu zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.  
Prítomní nemali ďalšie pripomienky a následne poslanci hlasovali o zmene a doplnenie článku 17 bod 
3) Štatútu obce Zemné v celosti, a jednohlasne schválili nasledovný návrh: 
 
uznesenie č.   340/110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  
                zmenu a doplnenie čl. 17 Štatútu obce Zemné schváleného uznesením Obecného                        
zastupiteľstva v Zemnom dňa 15.12.2016 č.: 308/151216-Z, ktorý po zmene a doplnení znie        
nasledovne: 
                                                                            čl. 17 

Zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti 

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov 
obce alebo jej časti. 
2) Zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti sa zvoláva oznámením v obci obvyklým 
spôsobom minimálne 3 dni pred jeho konaním. O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, 
ku ktorej sa pripojí prezenčná listina prítomných.      

Prítomných poslancov: 6 
za –6                      Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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Následná navrhovaná zmena a doplnenie sa týkali čl. 25 ods.4)  Štatútu obce Zemné schváleného 
uznesením Obecného zastupiteľstva v Zemnom dňa 15.12.2016  č.: 308/151216-Z, ktoré po zmene 
a doplnení znejú nasledovne. 

uznesenie č.   341/110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje             
      zmenu a doplnenie čl. 25 ods. 4 Štatútu obce Zemné schváleného uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Zemnom dňa 15.12.2016 č.: 308/151216-Z, ktorý po zmene a doplnení znie 
nasledovne: 
4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva 
obecné zastupiteľstvo. 
 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu a hlasovali nasledovne: 
Prítomných poslancov: 6 
za – 6                    Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy,  
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková  

 
Posledný návrh predložil Ing.Balogh, ktorý žiadal doplnenie článku 25 ods. 5) nasledovne: 
 - na konci textu doplniť ako pokračovanie vety: „.... do 30.06. kalendárneho roka.“  
Takže celé znenie je nasledovné: 
„Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení starostu obce a 
komisie kultúry, vzdelávania a športu obecného zastupiteľstva do 30.06. kalendárneho roka.“ 
 
Prokurátorka mala proti tomuto návrhu výhrady, nakoľko nariadenie č. 169/1932 o pamätných knihách 
hovorí, že zápisy do kroniky schvaľuje letopisecká komisia.  
Následne sa poslanci zhodli, že bod 5) čl. 25 vypustia a s týmto článkom 25 Kronika obce sa budú 
v budúcnosti zaoberať.  
uznesenie č.   342/110417-Z 
obecné zastupiteľstvo 
vypúšťa                       
  v  čl. 25  Štatútu obce Zemné schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Zemnom dňa 15.12.2016 č.: 308/151216-Z, bod 5) v plnom znení 
 
 
Prítomných poslancov: 6 
za – 6            Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy,   
                      Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
6. Žiadosti  
Na obecný úrad neboli doručené žiadosti, takže o tomto bode sa nedalo rokovať. 
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7. Interpelácie 
Odpovede na interpelácie z predošlého zasadnutia OcZ boli poslancom prečítané.  
Poslanci Ing.Mikuláš Balogh (príloha č.4) a  Ing.Ľudovít Nagy (príloha č.5)  prečítali a odovzdali 
svoje interpelácie podané starostovi obce. 
Ing.Ľudovít Nagy poznamenal že na svoju interpeláciu týkajúcu sa reklamácie projektu Obnova 
centrálnej časti obce Zemné nedostal odpoveď. 
 
 
8. Rôzne 
Ing.Mikuláš Balogh pripomenul, že na nasledujúcom zasadnutí už bude treba vymenovať kronikárov 
podľa zákona.  
Ďalej predložil starostovi obce (príloha č.6 ) Návrh na zaradenie bodov na najblizšie rokovanie OcZ. 
Ildikó Országhová poznamenala že treba upozorniť majiteľov záhrad aby dodržali protipožiarne 
opatrenia vo svojich dvoroch. 
 
 
9. Návrhy na uznesenia 
Všetky návrhy na uznesenie boli počas rokovania prečítané a bolo o nich hlasované.  
 
 
10. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  
             
 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
        Monika Václaveková                                                                   Roman Bombicz      
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


