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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 21.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 11.augusta 2017 o 17.00,  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. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu obce Zemné k 31.08.2017  
6. VZN obce Zemné č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
7. Doplnenie do Cenníka poplatkov a služieb obce Zemné 
8. Možnosť nákupu služobného auta pre OcP 
9. Komisia na schvaľovanie zápisov do kroniky 
10. Nájomné byty  
11. Nájom verejného priestranstva počas 6. Strekových dní  
12. Rozšírenie zberného dvora – možnosť podania projektu 
13. Rozšírenie kanalizácie – možnosť podania projektu 
14. Možnosť odkúpenia nehnuteľnosti 
15. Rekonštrukcia hasičskej stanice – možnosť podania projektu 
16. Vybudovanie parkoviska v ulici Školská 
17. Správa hlavnej kontrolórky  

 a) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
b) Správa o kontrole dotácií poskytnutých v roku 2016  
c) Správa o kontrole využitia ubytovacích kapacít Domu Károlyi v roku 2016 

18. Menovanie nového člena komisie verejného poriadku  
19. Žiadosti  
20. Interpelácie 
21. Rôzne 
22. Návrhy na uznesenia  
23. Záver 
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ROKOVANIE 
 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnil právnik JUDr.Ivan Katona.  
Prítomných poslancov bolo 6, Ing.Mikuláš Balogh a Roman Bombicz sa ospravedlnili že sa zasadnutia 
nevedia zúčastniť, Ing.Ľudovít Nagy neavizoval svoju neúčasť na zasadnutí. 
Prítomných poslancov bolo 6, takže zasadnutie bolo uznášania schopné. 
Zasadnutie bolo odvysielané v priamom prenose v  OTV, zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam 
a videozáznam. Videozáznam tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Všetky materiály k programu rokovania mali poslanci k dispozícii v elektronickej forme. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
 
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Tímeu Borkovú a Bianku Herczegovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol Patrika Farkasa a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol JUDr.Petra 
Balogha, Tomáša Kocsisa a Ildikó Országhovú . Nakoľko poslanci nemali iný návrh, pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
6 za –                 JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                           Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so stavom plnenia uznesení z 20. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet otázok. Nato prebehlo hlasovanie o kontrole 
plnenia uznesení. 
uznesenie č. 369 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie       kontrolu plnenia uznesení  

 
Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                    JUDr.Peter Balogh, PatrikFarkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová,  
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa neotvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto bode . 
 

 

5.  Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu obce Zemné k 31.08.2017 (Príloha č.1) 
Starosta obce predložil správu a odovzdal slovo predsedkyni finančnej komisie, Helene Kocsisovej 
ktorá poslancom oznámila, že komisia navrhuje schváliť zmenu rozpočtu. Materiály a návrh uznesení 
poslanci mali k dispozícií. 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu. 
 
uznesenie č. 370 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14   
                                       zákona 583/2004 Z.z. prekročením príjmov a výdavkov s použitím 
                                       finančných prostriedkov – zostatok bankových účtov z  
                                       predchádzajúceho rozpočtového obdobia, pri zvýšení príjmov v časti 
                                      finančných operácií vo výške + 70.000,00 Eur, slovom: sedemdesiattisíc  
                                      eur, pri povolení prekročenia výdavkov v členení: 
                                      a.1) Finančné operácie vo výše 10.000,00 € (desaťtisíc eur) v programe                      
                                             06.6. rozvoj obce 
                                     a.2) Kapitálové výdavky vo výške 60.000 € (šesťdesiattisíc eur) 
                                     a.2.1) v programe 05.xx odpadové hospodárstvo 30.000,00 €  
                                     a.2.2.) v programe 06.xx rozvoj obce 30.000,00 € 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová,  
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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6. VZN obce Zemné č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (Príloha č.2) 
Starosta obce poprosil Moniku Václavekovú aby predložila stanovisko kultúrnej komisie.  
Následne starosta obce poprosil predsedkyňu finančnej komisie, Helenu Kocsisovú aby predložila 
správu. 
Helena Kocsisová – finančná komisia sa zaoberala aj s cenníkom poplatkov a služieb týkajúcich sa 
cien pohrebiska a navrhuje schváliť doplnenie, čím sa ujasnia niektoré pojmy a pravdaže navrhuje 
schváliť aj predložené VZN. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu.  
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ildikó Országhová, Monika Václaveková, Helena 
Kocsisová a JUDr.Peter Balogh. 
Ildikó Országhová – komisia životného prostredia tiež navrhuje schváliť VZN a doplnenie do cenníka 
poplatkov a služieb. 
Starosta – poďakoval Monike Václavekovej, za modernizáciu priestranstiev v Dome smútku. 
Monika Václaveková – bolo to už potrebné a teraz sú priestory hodné na poslednú rozlúčku 
Helena Kocsisová – VZN bude vyvesené aj v cintoríne aby to aj občania mali k dispozícií 
JUDr.Peter Balogh – súhlasí s doplnením cenníkom, je to dobre vypracované 
Starosta obce sa uistil že niet viac pripomienok a následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 

 

uznesenie č. 371 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      VZN obce Zemné  č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorý       
                                       zároveň ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zemné, ktorý bol    
                                      schválený uznesením č. 84/291007 dňa 29.10.2007. 
 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                    JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                             Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 

7. Doplnenie do Cenníka poplatkov a služieb obce Zemné  (Príloha č.3) 
Starosta obce oboznámi prítomných s cenníkom a poprosí členov návrhovej komisie aby prečítali 
uznesenie nakoľko už poslanci vyjadrili svoj názor k veci pod bodom č.6 
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uznesenie č. 372 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       doplnenie do Cenníka poplatkov a služieb obce Zemné 

 

Cintorínske poplatky     

za rezervovanie pohrebiska na 1 rok  ( jedno miestny hrob ) 5,00 €   

prenajatie pohrebiska na 10 rokov  ( jedno miestny hrob ) 10,00 €   

poplatok za urnový hrob    ( jednorazový ) 50,00 €   

poplatok za miesto pre urnu na 10 rokov 10,00 €   

poplatok za kryptu na 10 rokov 50,00 €   

cintorínsky poplatok - použitie obradnej siene 15,00 €   

                                  - poplatok za chladiaci box (za každý deň) + 

                                                                              po 48 hodinách (za každý deň) 

5,00 € 

15,00 € 

 

  

 
Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, PatrikFarkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 

8. Možnosť nákupu služobného auta pre OcP  (Príloha č.4) 
Ing.János Bób poprosil prednostku obecného úradu aby predložila správu.  
Starosta poprosil predsedkyňu finančnej komisie, Helenu Kocsisovú aby predložila stanovisko komisie 
k veci. 
Helena Kocsisová – komisia sa zaoberala s  možnosťou zakúpenia auta pre OcP a hodnotilo to 
negatívne – sú aj dôležitejšie priority, policajti majú k dispozícií staré služobné auto.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do čoho sa prihlásili nasledovní poslanci: Monika 
Václaveková, JUDr.Peter Balogh, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis 
Monika Václaveková – podrobnejšie predniesla prečo finančná komisia nedoporučuje kúpu 
služobného auta 
JUDr.Peter Balogh – navrhol, aby kúpa služobného vozidla bola zahrnutá do budúceho rozpočtového 
obdobia 
Helena Kocsisová a Tomáš Kocsis – súhlasia s návrhom JUDr.Petra Balogha 
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Po konštatovaní sa postúpilo k hlasovaniu: 
 
uznesenie č. 373 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje                     nákup osobného motorového vozidla pre obecnú políciu       
                                   do budúceho rozpočtového obdobia 
 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 5                    JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová 
                             Monika Václaveková 
zdržal sa -             Helena Kocsisová 

 

 
 
 

 
 
9.Komisia na schvaľovanie zápisov do kroniky (Príloha č.5) 

Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, 
postúpilo sa k hlasovaniu. 
 
uznesenie č. 374 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  a)  Komisiu na schvaľovanie zápisov do kroniky  
                                   b)  za členov : Ing. János Bób, Ing. Beatrica Dömeová, Roman Bombicz 

 

Prítomných   poslancov : 5 

za – 5                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
                              Ildikó Országhová 
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10.Nájomné byty (Príloha č.6) 
Starosta obce predložil správu k danému bodu a odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisie, 
Helene Kocsisovej, ktorá oznámila prítomným stanovisko komisie. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 
  
 
uznesenie č. 375 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  žiadosť Miroslava Illésa , bytom Zemné č. 865 -  výmenu 1 izbového     
                                  nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt č.5 so súpisným číslom 865  
                                  za   2-izbový nájomný byt v bytovom dome 9 bj. byt.č. 7 so súpisným   
                                  číslom 865 dňom 1.11.2017 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 
 

 

 

uznesenie č. 376 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                 žiadosť Jolany Takácsovej bytom Zemné č. 518 o pridelenie uvoľneného 1-  
                                 izbového nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.5  so súpisným číslom 865  
                                 dňom 1.11.2017. 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 377 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                  žiadosť  Mareka Illésa, Zemné č. 251 o ukončenie nájomnej   
                                              zmluvy č. 7bj/05/2016 o nájme bytu dňom 30.09.2017 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                

 

                

uznesenie č. 378 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                     žiadosť Františka Katonu, Vajanského 37, 940 79 Nové Zámky   
                                     o pridelenie 3 izbového bytu v bytovom dome  7 bj č. 5 so súpisným  
                                     číslom 864 dňom 01.10.2017 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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11. Nájom verejného priestranstva počas 6.Strekových dní (Príloha č.7) 
Starosta obce predložil návrh. Predsedkyňa finančnej komisie, Helena Kocsisová informuje 
prítomných že komisia súhlasí s návrhom.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil - pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 
uznesenie č. 379 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                    poplatok za prenájom verejného priestranstva na predaj počas osláv         
                        ,, Strekové dni“  
                                    a) zóna 1 (od zvyšovačky ČOV smerom k Domu Jedlika )   
                                        - pre predajcov    35 €/ bežný meter 
                                     b) zóna 2  (od zvyšovačky ČOV smerom k OcÚ )        
                                        - pre predajcov    20 €/ bežný meter 
                                     c) pre domácich podnikateľov 50% zľavu  

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 

 
 
 
 
 
 
12. Rozšírenie zberného dvora – možnosť podania projektu (Príloha č.8) 
Starosta odovzdal slovo predsedkyne komisie životného prostredia, Ildikó Országhovej ktorá v mene 
komisie navrhuje schváliť návrh.  
 
uznesenie č. 380 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší                          uznesenie č. 357/120517-Z 

                    

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 381 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje            finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Dobudovanie  
                                            systému triedeného  zberu a odvozu komunálneho odpadu “  v  
                                            rámci Operačného programu Ľudské  zdroje, Kód výzvy :                               
                                            OPLZ– PO6-SC611-2017-1  v sume 496.230,22 eur ,  z toho   
                                  5%  vlastných nákladov čo predstavuje  sumu 24.811,51 eur z  
                                            celkových nákladov projektu 

                     

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 

 

 

13.Rozšírenie kanalizácie – možnosť podania projektu     (Príloha č.9) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bodu a odovzdal slovo Ildikó Országhovej.  
Ildikó Országhová oboznámila prítomných so stanoviskom komisie a v mene komisie navrhuje 
súhlasiť so žiadosťou . 
Ing.János Bób otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: JUDr.Peter Balogh, Ildikó 
Országhová, Monika Václaveková a Helena Kocsisová – mali otázky k téme ale napokon dostali 
odpovede. 
Po konštatovaní sa pristúpilo k hlasovaniu: 
 
 

uznesenie č. 382 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
súhlasí            s predložením žiadosti o NFP  (Kód výzvy : IROP – PO4-SC421-  
                                            2017-19) na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
                                            na rozšírenie kanalizačnej siete a rekonštrukciu prečerpávacích  
                                            staníc v súlade s PHSR obce 
                    

 

Prítomných   poslancov : 6 
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za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

uznesenie č. 383 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zvolá                   zhromaždenie občanov na prerokovanie otázok súvisiacich  
                                         s rozšírením kanalizačnej siete v mesiaci september/2017             

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                               Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 

 

14. Možnosť odkúpenia nehnuteľnosti  (Príloha č.10) 
Starosta obce oboznámil prítomných s bodom, odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisie Helene 
Kocsisovej, ktorá predložila stanovisko komisie k veci. Podľa názoru finančnej komisie nie je potrebné 
odkúpiť časť pozemku, lebo momentálne by to nebolo využité. 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ildikó Országhová sa prihlásila do rozpravy – názor komisie životného prostredia je podobný ako 
názor finančnej komisie, momentálne by bol pozemok zbytočný, sú aj dôležitejšie priority. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 uznesenie č. 384 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
súhlasí                                 s odkúpením alikvotnej časti pozemku v k.ú. obce Zemné parc.č.   
                                             916/7 od  PaedDr. Henriety Borkovej bytom Zemné č. 662 

a  
poveruje                       starostu obce na zabezpečenie geometrického plánu   

            

NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVIČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 

POČET VŠETKÝCH POSLANCOV: 9 

POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV: 6 

PROTI -            Ildikó Országhová 

ZDRŽAL SA -   JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas,Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová,  

                         Monika Václaveková 
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 15. Rekonštrukcia hasičskej stanice – možnosť podania projektu  (Príloha č.11) 
Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom. Poprosil predsedkyňu finančnej komisie aby 
predložila stanovisko komisie. 
Helena Kocsisová – komisia navrhuje schváliť podanie projektu  
Starosta – poprosil členov návrhovej komisie aby doplnili uznesenie tak, aby v ňom bolo zahrnuté aj  
aj podanie projektu aj finančná spoluúčasť obce Zemné v projekte. 
Starosta otvorí rozpravu k tomuto bodu. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, prebehlo hlasovanie 
na doplnené uznesenie. 
 
 
 
uznesenie č. 385 /110817-Z 

obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      A) Podanie projektu ,, Rekonštrukcia hasičskej stanice“  v rámci   
                                           výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného  zboru 2017,    
                                           v sume 29 900,00  eur ,  z toho 5%  vlastných nákladov čo  
                                           predstavuje  sumu 1 495,00 eur z celkových nákladov projektu 
 

 
                                       B)  finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Rekonštrukcia  
                                             hasičskej stanice“  v rámci výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského    
                                             a záchranného  zboru 2017,  v sume 29 900,00  eur ,  z toho 5%   
                                             vlastných nákladov čo predstavuje  sumu 1 495,00 eur z celkových  
                                             nákladov projektu 
                 

Prítomných   poslancov : 5 

za – 5                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová 
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16. Vybudovanie parkoviska v ulici Školská  (Príloha č.12) 
Starosta predložil správu a poprosí predsedkyňu komisie životného prostredia aby predložila 
stanovisko komisie k veci.  
Ildikó Országhová – predložila stanovisko komisie, podľa komisie by bolo potrebné vybudovať 
prakoviska v ulici Školská. Je to dobrý nápad aj kvôli bezpečnosti.   
Helena Kocsisová – finančná komisia súhlasí s vybudovaním pakoviska a hlavne s inštaláciou 
ochranného zábradlia. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 
uznesenie č. 386 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
súhlasí                         s vybudovaním parkoviska v ulici Školská pri materských školách,     
                                      inštalácie ochranného zábradlia pri základných školách a telocvični  
                                     a pozdĺž chodníka            

                    

Prítomných   poslancov : 5 

za – 4                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, 
                              Ildikó Országhová 
zdržal sa -             Helena Kocsisová 

 

 

 

 
17.Správa hlavnej kontrolórky  (Príloha č.13) 
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke Márie Kocsisovej.  
Mária Kocsisová – predkladá svoj plán kontrolnej činnosti na II.polrok, správu o kontrole dotácií 
poskytnutých v roku 2016 a správu o kontrole využitia ubytovacích kapacít Domu Károlyi v roku 
2016.   
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: JUDr.Peter Balogh, Ildikó 
Országhová 
JUDr.Peter Balogh – mal nejasnosti a otázky ohľadne ubytovania  
Starosta – objasnil nejasnosti okolo využitia ubytovacích kapacít a poznamenal že sú aj také prípady, 
keď ubytovanie poskytujeme zdarma. Jedná sa tu o takých návštevníkov, ktorí spolupracujú s obcou 
a zúčasňujú sa na rôznych kultúrnych a športových akciách.   
Pristúpilo sa k hlasovaniu:  
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uznesenie č. 387 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                         návrh  plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

 

uznesenie č. 388 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                         kontrola  dotácií poskytnutých  v roku 2016 na základe  VZN 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

 

 

uznesenie č. 389 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  kontrola  využitia ubytovacích kapacít  Domu Károlyi                                          
                 v roku  2016 

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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18. Menovanie nového člena komisie verejného poriadku  (Príloha č.14)       
Starosta obce odovzdal slovo Tomášovi Kocsisovi, aby predložil návrh. 
Starosta otvorí rozpravu k tomuto bodu, nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu: 
 
uznesenie č. 390 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      odstúpenie Pavola Hovorku, člena komisie verejného poriadku pri OcZ Zemné 

a 

schvaľuje              menovať za člena Komisie verejného poriadku pri OcZ Zemné z radov                     
                               obyvateľov obce Ladislava Hajnala  

 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 6                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová 
                              Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                                                      

 
19. Žiadosti  
Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu aby prečítala na obecný úrad doručené žiadosti. 
Prednostka prečítala žiadosť športového klubu BULL STRONG TEAM o finančnú podporu. 
Starosta poprosil predsedkyňu finančnej komisie aby oznámila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová –vyjadrila názor komisie na žiadosť Jána Orosza o finančný príspevok. Komisia 
nepodporovala žiadosť, lebo pán Orosz nepodal žiadosť v čas.  
Vyjadrila aj svoj osobný názor že aj napriek tomu by sme mali podporovať športový klub BULL 
STRONG TEAM 
Nato prebehlo hlasovanie na žiadosť športového klubu: 

uznesenie č. 391 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        žiadosť o finančnú podporu pre športový klub BULL STRONG  
                                        TEAM  Zemné v sume 200 €, na medzinárodnú súťaž 

Prítomných   poslancov : 6 

za – 5                     Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, 
                              Monika Václaveková 
zdržal sa - 1           JUDr.Peter Balogh 
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Starosta poprosil prednostku aby prečítala druhú žiadosť. 
Prednostka -  prečíta žiadosť Teodora Valla o jednorázovú finančnú pomoc. 
Starosta poprosil predsedkyňu finančnej komisie aby oznámila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová –  stanovisko komisie je, že Teodor Vallo nie je občan obci Zemné, takže jeho 
žiadosti netreba vyhovieť  
Starosta otvorí rozpravu, nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, prebehlo hlasovaie na žiadosť 
Teodora Valla.  
 

uznesenie č. 392 /110817-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje                      žiadosť Teodora Vallo bytom  Zemné č. 523 o jednorazovú   
                                          finančnú pomoc v sume .......€  
 

Prítomných   poslancov : 5 

za – 5                     JUDr.Peter Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová,                               
                              Monika Václaveková 

 

 

 

 

 

 
20. Interpelácie 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
 
 
21. Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
JUDr.Peter Balogh, Monika Václaveková, Helena Kocsisová 
JUDr.Peter Balogh – Všetci občania by mali kosiť trávnik pred vlastnými domami a nemali by to 
očakávať od verejnoprospešných pracovníkov.  
Pred dieľňou Jozefa Országha by bolo dobré vyrovnať chodník lebo je to nebezpečné v terajšom stave. 
Monika Václaveková – v lete pri Váhu parkujú autá na nesprávnom mieste a nedá sa pri nich zmestiť. 
Bolo by dobré vybudovať nejaké parkovisko pre nich alebo poprosiť obecných policajtov aby tam 
chodili na hliadky v čase, keď je tam veľa ľudí  a upozorniť si ich, aby udržiavali dostatočný odstup. 
Ďalej poprosila občanov, aby nenosili zo svojich domov odpad na cintorín, lebo na tento účel je 
vytvorený Ekodvor. 
Helena Kocsisová – súhlasí s názorom JUDr.Petra Balogha, trávu by mali kosiť občania sami pred 
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vlastnými domami. 
Starosta – reaguje na poznámky jednotlivých poslancov 
 
 
 

 
22. Návrhy na unesenia  (Príloha č.15) 
Všetky návrhy na uznesenie boli počas rokovania prečítané a bolo o nich hlasované. 

 

 
 
23.Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť, divákom za trpezlivosť a rokovanie ukončil.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 
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Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           Monika Václaveková                                                                 Patrik Farkas      
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


