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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania:  16.novembra 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) a) Plnenie rozpočtu za III.Q/2017 a rozpočtové opatrenia 

b) Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za III.Q/2017 

6)  Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školských inštitúcií na rok 2016 – 2017 
7)  Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly hospodárenia školskej jedálne za rok 2017 
8)  Správa hlavnej kontrolórky o finančnej kontroly nedaňových príjmov 
9)  Zrušenie subjektu MNV 
10)  Úprava cenníka poplatkov a služieb 
11)  Obecné nájomné byty  
12)  NZ TV  - Zmluva na rok 2018 
13)  Projekt Kriminality 2018 
14)  Udelenie ceny obce 
15)  Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra 
16)  Žiadosti  
17)  Interpelácie 
18)  Rôzne 
19)  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 8, -  Ing.Ľudovít Nagy  neavizoval svoju neúčasť na zasadnutí. Zasadnutie 
bolo uznášaniaschopné. 
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 oboznámil prítomných s programom rokovania. Nakoľko poslanci nemali pozmeňujúci návrh 
na program pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 
8 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
                            Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
       
 
                             
 
 
 
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú a Tímeu Paldiovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol Patrika Farkasa a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol JUDr.Petra 
Balogha, Tomáša Kocsisa a Romana Bombicza.  
 
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
8 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr.Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
                            Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá oboznámila prítomných so stavom plnenia 
uznesení z 23.zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
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uznesenie č. 412 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                kontrolu plnenia uznesení  
 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

              

                  
4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa neotvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto bode.  
 

 

 

5.  a) Plnenie rozpočtu za III.Q/2017 a rozpočtové opatrenia 
     b) Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za III.Q/2017              Príloha č.1 
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, aby 
predložila svoju správu. 
Kocsisová Mária hlavná kontrolórka podľa prílohy č.1 podala správu z následnej finančnej kontroly 
k 30.06.2017. 
Starosta odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisie, aby predložila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová – komisia sa zaoberala s plnením rozpočtu za III.Q/2017, a podľa názoru komisie 
sú materiály dobre vypracované. Komisia navrhuje schváliť rozpočtové opatrenie.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing.Mikuláš Balogh – položil svoje otázky a vyjadril svoj názor k vypracovaným materiálom, a to 
aby tie materiály boli pochopiteľne vypracované. 
Starosta uzatvoril rozpravu a odovzdal slovo účtovníčke Márie Bóbovej. 
Mária Bóbová – reagovala na názor poslanca Ing.Mikuláša Balogha. Vysvetlila poslancom obsah 
materiálov. 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo hlasovanie: 
 

 
uznesenie č. 413 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                
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            A. Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za III. Q 2017,  zmenu 

rozpočtu v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

A.1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE A JEJ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
(RO) NA ROK 2017 

Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia Obecného 
zastupiteľstva č. 306/151516-Z bol schválený vo výške: 
Príjmy spolu:        1 235 488,00 € 
Výdavky spolu:                   1 235 488,00 € 

A.2 
     ROZPOČTOVÉ OPATRENIA §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového  rozpočtu     
     Obce a jej rozpočtových organizácií  
     PRÍJMOV A VÝDAVKOV                k 30. 09. 2017   vo výške : 209 537,12 € 
     v tom  vykonané opatrenia spolu                                    vo výške  + 152 753,67 €                                                       

  

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 
 
uznesenie č. 414 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                    
  
A.3      rozpočtové opatrenie k 30. 09. 2017, zmenu vo výške    + 56 783,45 €   
B.  Celkový rozpočet za Obec a jej RO po úprave v EUR k 30. 09. 2017 
             Príjmy spolu:       1 445 025,12 € 
             Výdavky spolu:       1 445 025,12 € 

v  tom :       BEŽNÝ ROZPOČET   

Príjmy spolu:      1 346 724,51 € 
            z   toho : Obec      1 345 524,51 € 

               RO - Základné školy                     1 200,00 € 

Výdavky spolu:      1 228 961,12 € 
            z toho:  Obec          729 245,93 € 
                        RO – Základné školy       499 715,19 € 
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KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET  
            Príjmy spolu            10 000,00 € 
            Výdavky spolu                                 140 000,00 €  

   FINANČNÉ OPERÁCIE  
             Príjmy spolu           88 300,61 €  
             Výdavky spolu           76 064,00 € 

C. Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 30.09.2017 
 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 
 

uznesenie č. 415 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                
                  V  zmysle §22 Zásad hospodárenia s finančnými   prostriedkami  zmenu  rozpočtu  
 starostom v rozsahu do 1.000,00 € medzi programami a medzi  jednotlivými  zasadnutiami 
obecného zastupiteľstva, pri nenarušenej vyrovnanosti  celkových  príjmov a výdavkov.  

•  z Programu  01 – Verejná správa        RK 650 (úrok z úveru)          - 1.000,00 € 
• V prospech   04 -  Ekonomická oblasť RK 650                                 + 1.000,00 € 

  

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                          

 

      
uznesenie č. 416 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      
zmenu rozpočtu vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením. v zmysle ustanovenia § 
14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu  k 30. 09. 2017 
v celkovej výške  

 Výdavky spolu                          1 445 025,12 € 

V tom : Obec                    945 309,93 € 

  RO – Základné školy                              499 715,19 € 

V tom rozpočtové opatrenie k 30. 09. 2017, zmenu  vo      výške     56 783,45 €  
v členení: 

• Bežný  rozpočet                                  55 643,45 € 
v programovom členení Program  01 -10                                        39.637,23 €  
v programovom členení Program  09                                               16.006,22 €  

• Finančné operácie                         1 140,00 € 
Program 06 – Bývanie a občianska vybavenosť           1 140,00 € 

  

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

uznesenie č. 417 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                     rozpočtové opatrenie, presun finančných prostriedkov z kapitálových na 
bežné vo výške  58.000,00 €  

Celkový rozpočet za Obec a jej RO po úprave v EUR  
               Príjmy spolu:        1 445 025,12 € 
               Výdavky spolu:             1 445 025,12 € 

 v  tom :      BEŽNÝ ROZPOČET   
            Príjmy spolu:       1 346 724,51 €       
             z toho: Obec        1 345 524,51 €                 
                           RO - Základné školy                                  1 200,00 € 

Výdavky spolu:   1 228 961,12 €  + 58 000  =  1 286 961,12 € 

z toho: Obec       729 245,93 €  + 58 000 =       787 245,93 € 

            RO – Základné školy                                           499 715,19 € 

   KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET  

Príjmy spolu                        10 000,00 € 
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Výdavky spolu                 140 000,00 € - 58 000 € =          82 000,00 € 

  FINANČNÉ OPERÁCIE  

Príjmy spolu            88 300,61 €  

Výdavky spolu            76 064,00 € 

 V tom rozpočtové opatrenie k 30.11.2017, presun vo výške  58 000,00 €  

       v členení: 

• Bežný  rozpočet         + 58 000,00 € 
v programovom členení  
*Program  03 Bezpečnosť                             + 7 000,00 €  
*Program  05 Životné prostredie               + 24 000,00 €  
* Program 06 Občianska vybavenosť       + 15 000,00 € 
* Program 09 Školstvo                              + 12 000,00 € 

• Kapitálový rozpočet                               - 58  000,00 € 
v programovom členení  
*Program  04 Ekonomická  oblasť/ MK           - 7 000,00 €  
*Program  05 Životné prostredie                   - 24 000,00 €  
* Program 06 Občianska vybavenosť            - 15 000,00 € 
* Program 08 Kultúra                                     - 12 000,00 € 
 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

 

 

 
uznesenie č. 418 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                správu hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly príjmov     
                                            a výdavkov k 30.06.2017           

 

Prítomných poslancov:  8 
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za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

                               

 
6. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školských inštitúcií na rok 2016 – 2017    
(príloha č.2) 
Starosta obce odovzdal slovo riaditeľke Materskej školy, aby predniesla správu školy. 
Eva Lénártová – predložila správu škôlky o výsledkoch 
Následne starosta obce odovzdal slovo riaditeľke Materskej škôlky, aby predniesla správu. 
Mgr.Melinda Kaszásová – predložila správu škôlky o výsledkoch 
Následne starosta obce odovzdal slovo riaditeľke Základnej školy s VJM, aby predniesla správu. 
Mgr.Blanka Lóthiová  – predložila správu školy o výsledkoch 
Následne starosta obce odovzdal slovo riaditeľke Základnej školy, aby predniesla správu 
Gertrúda Podvorečná – predložila správu školy o výsledkoch 
Starosta odovzdal slovo predsedovi kultúrnej komisie, aby predložil stanovisko komisie k veci. 
Roman Bombicz –  kultúrna komisia navrhuje schváliť správy škôl 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Ing.Mikuláš Balogh. 
Ing.Mikuláš Balogh – reaguje na správu maďarskej školy, navrhuje riaditeľke aby nabudúce boli 
výsledky presnejšie vypracované. Ďalej  navrhuje tie strany vytiahnuť zo správy, ktoré obsahujú 
negatívne hodnotenie nielen školy ale aj celého štátu. Riaditeľke Základnej školy navrhuje menovite 
podať žiadosť o udelenie ceny obce. 
Ildikó Országhová – poďakovala riaditeľkám škôl, že takto stručne vypracovali správy. Súhlasí 
s poznámkami poslanca Ing.Mikuláša Balogha týkajúce sa negatívne hodnotenie krajiny v správe 
školy. 
Starosta poďakoval riaditeľkám škôl, že takto stručne vypracovali správy. Čo sa týka správy ZŠ 
s VJM, sú tam naozaj závažné tvrdenia, preto sme sa rozhodli podať trestné oznámenie na generálnu 
prokuratúru. 
Blanka Lóthiová – reaguje na názory poslancov. Táto správa je zároveň aj žiadosťou o pomoc 
a podporu. 
Monika Václaveková -  vyjadrila svoju faktickú poznámku.  
Správy škôl sú prílohou tejto zápisnice. 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie.  
Ing.Mikuláš Balogh navrhol, aby o všetkých bodoch v tomto uznesení bolo hlasované zvlášť. 
 Nato prebehlo hlasovanie: 

uznesenie č. 419 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      Správu ZŠ Zemné o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej    
                                                výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  

 

Prítomných poslancov:  8 
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za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               
 

 

uznesenie č. 420 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        Správu ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné – Jedlik Ányos  
                                                Alapiskola Szímő  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej        
                                                výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 

  

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                    Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                             Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa- 1           Ing.Mikuláš Balogh, 

 

 

uznesenie č. 421 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        Správu   MŠ Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,   jej    
                                                výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

uznesenie č. 422 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        Správu  MŠ s VJM  Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,      
                                                jej  výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  

 
 

Prítomných poslancov:  8 
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za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

 

7) Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly hospodárenia školskej jedálne za rok 2017 
(príloha č.3) 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, Márie Kocsisovej, ktorá predniesla správu 
z finančnej kontroly hospodárenia školskej jedálne za rok 2017.  Čo sa týka jedla, počas kontroly našla 
nejaké nedostatky – a to že skladom predpísané suroviny sa nezhodujú s jedálnym lístkom a podotkla 
že predpisy to nedovolia, takže by bolo dobré spraviť nejaké opatrenia. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  
Ing.Mikuláš Balogh – a tieto nedostatky budú korigovať? Potom bude treba kontrolovať ešte raz 
hospodárenie jedálne.   
Starosta – kolektív jedálne bol varovaný 
Ildikó Országhová -  vyjadrila svoju faktickú poznámku.  

Starosta ukončil rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato 
prebehlo hlasovanie:  
 
uznesenie č. 423 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly hospodárenia   
                                            školskej jedálne k 30.06.2017  

 

Prítomných poslancov:  6 

za – 6                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz,     
                               Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová 
 
 

    
8. Správa hlavnej kontrolórky o finančnej kontroly nedaňových príjmov  (príloha č.4) 
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, Márie Kocsisovej aby predniesla svoju správu 
o finančnej kontrole. 
Mária Kocsisová – predniesla svoju správu 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing.Mikuláš Balogh – dúfam, že nedostatky budú odstránené  
Helena Kocsisová – súhlasí s názorom poslanca Ing.Mikuláša Balogha 
Starosta – súhlasí s názormi poslancov, neplatitelia budú varované. Neplatiči daní budú opäť vyzvaný. 
Po ukončení rozpravy poslanci hlasovali nasledovne: 
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uznesenie č. 424 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                 správu hlavnej kontrolórky z kontroly nedaňových príjmov 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 
 
 
 
9.Zrušenie subjektu MNV   (príloha č.5) 
Starosta obce predložil správu k tomuto bodu a následne otvoril rozpravu ale nakoľko sa do rozpravy 
nikto neprihlásil, postúpilo sa k hlasovaniu. 

uznesenie č. 425 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zrušenie subjektu: Miestneho národného výboru Zemné, so 
sídlom: Zemné, Slovenská republika, IČO: 00 000 110, právna forma: štátny podnik, zapísaného do 
Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd.: Pšn, vo vložke č. 192/N, deň zápisu do obchodného 
registra 02.12.1970 (ďalej len ako ,,Miestny národný výbor Zemné”) a jeho dobrovoľný výmaz 
z obchodného registra.  
Miestny národný výbor Zemné sa zrušuje bez likvidácie. Všetky práva, povinnosti a záväzky 
Miestneho národného výboru Zemné, prechádzajú na obec Zemné, IČO  
00 309 371, so sídlom: G. Czuczora 268, 941 22 Zemné. 
Prechod všetkých práv a povinností sa zakladá priamo na zákonných ustanoveniach vyplývajúcich z § 
28 a § 31 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej 
funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                                                        

 



 
12 

 

 
10. Úprava cenníka poplatkov a služieb (príloha č.6) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Odovzdal slovo predsedkyne finančnej 
komisie, aby vyjadrila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová – komisia navrhuje schváliť uznesenie  
Starostila otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Monika Václaveková – táto cena bude prijatelnejšia  
Starosta uzatvoril rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali uznesenie. Nato prebehlo 
hlasovanie na uznesenie: 

 
uznesenie č. 426 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                      úpravu  Cenníka poplatkov a služieb obce Zemné 

- Cintorínske poplatky 
        za rezervovanie pohrebiska na 1 rok  ( jedno miestny hrob )  1,00 € 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               
 
 

 

Starosta navrhol zmenu v programe rokovania, aby po prerokovaní obecných nájomných bytov 
nasledoval bod udelenie ceny obce.Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. 
Ildikó Országhová navrhla, aby bolo hlasovanie tajné. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. 
Schválili komisiu na sčítanie hlasov v zložení: JUDr.Peter Balogh, Ildikó Országhová, Helena 
Kocsisová.  
11.Obecné nájomné byty (príloha č.7). Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu.  
Hlasovacie lístky tvoria prílohu tejto zápisnice. 
Následne poprosil členov návrhovej komisie aby oboznámili prítomných s uzneseniami.  
uznesenie č. 427 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                 žiadosť  Vendelína Jóbu, Zemné č. 864 o ukončenie nájomnej   
                                             zmluvy č. 7bj/04/2016 o nájme bytu dňom 31.12.2017. 
 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 428 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  žiadosť Blanky Lóthiovej bytom G.Bethlena 20 940 76 Nové Zámky    
                                  o pridelenie 3 izbového bytu v bytovom dome   
                                  7 bj č. 4 so súpisným číslom 864 dňom 01.01.2018 

Tajným hlasovaním 
Prítomných poslancov:  8 

za – 5 
proti – 3 

12. Udelenie ceny obce (príloha č.9) 
Návrhy na udelenie ceny boli poslancom prečítané a pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. Hlasovacie 
lístky tvoria prílohu tejto zápisnice. 

uznesenie č. 429 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  udelenie Ceny obce za rok 2017 pre: Ján Kovács a Marta Kovácsová,  
                                   Lea Farkas  

Prítomných poslancov:  8 (tajným hlasovaním) 

 

13. NZ TV – Zmluva na rok 2018  (príloha č.8) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Má to výhody spolupracovať s novozámockou 
televíziou, preto sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci. 
Starosta odovzdal slovo predsedovi kultúrnej komisie, Romanovi Bombiczovi, ktorý v mene komisie 
navrhol schváliť uznesenie. 
JUDr.Peter Balogh – vyjadril svoj nesúhlas k spolupráci s NZ TV. 
Ing.Mikuláš Balogh – vyjadril svoj nesúhlas  
Ildikó Országhová –  bolo by treba urobiť nejaké zmeny aby tie vysielanie o obci v NZ TV boli 
všestrannejšie  
Roman Bombicz – NZ TV spraví dobrú reklamu pre našu obec  
Monika Václaveková – vyjadrila svoj nesúhlas  
Ildikó Országhová – vyjadrila svoju faktickú poznámku  
Monika Václaveková - vyjadrila svoju faktickú poznámku 
JUDr.Peter Balogh - vyjadril svoju faktickú poznámku 
Starosta – reagoval na názory poslancov 
 

Po skončení rozpravy sa pristúpilo k hlasovaniu: 
uznesenie č. 430 /161117-Z 
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obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                     uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a propagácii s Novocentrum Nové                        
                                      Zámky a.s. – 10 vysielaní v NZTV za sumu 2.000 € bez DPH  

 

Prítomných poslancov:  8 
za – 5                     Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
                               Ildikó Országhová  
proti – 3                 Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Monika Václaveková 

 

 

 

 
 
14.Projekt Kriminality 2018  (príloha č.10) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bodu – rozšírenie kamerového systému v obci so štyrmi 
kamerami - a následne odovzdal slovo Tomášovi Kocsisovi, aby predložil stanovisko komisie k veci. 
Komisia navrhuje schváliť uznesenie. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing.Mikuláš Balogh, Monika 
Václaveková, Roman Bombicz. 
Ing.Mikuláš Balogh – mal nejasnosť ale napokon dostal odpoveď 
Monika Václaveková – vyjadrila svoj súhlas k podaniu žiadosti  
Roman Bombicz – objasnil návrh a vyjadril svoj súhlas 
Monika Václaveková – vyjadrila svoju faktickú poznámku 
Starosta – reagoval na názor Moniky Václavekovej 
 Starosta ukončil rozpravu a následne sa postúpilo k hlasovaniu: 
 

uznesenie č. 431 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       a) podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva vnútra   
                          Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie  
                                               dotácie v oblasti prevencie kriminality na prevenciu kriminality  
                                                v obci Zemné s názvom ,,S kamerami sa cítia obyvatelia  
                                                bezpečnejšie – 2. etapa“  
                                         b)    spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 20 % 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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15. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra  (príloha č.11) 
Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom a následne otvoril rozpravu. 
Ing.Mikuláš Balogh – hlavná kontrolórka má trojmesačnú výpovednú lehotu nakoľko je 
zamestnankyňa Obecného úradu, ako sa môže vzdať funkciu od 31.12.2017? Bude sa to riešiť 
dohodou? 
Starosta – reagoval na otázku Ing.Mikuláša Balogha. Budeme konať podľa zákonníka práce 
Monika Václaveková – boli sme spokojní s prácou hlavnej kontrolórky, rešpektujem jej rozhodnutie 
ale je mi jej ľúto 
Helena Kocsisová – súhlasí s názorom Moniky Václavekovej 
Starosta – súhlasí s názormi poslancov 
Mária Kocsisová – tak som sa rozhodla, ďakujem za pochvaly 
Starosta uzatvoril rozpravu a pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 

uznesenie č. 432 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra – Mária Kocsisová bytom   
                                 Zemné č. 818 dňom 31.12.2017  

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

 
 
14.Žiadosti      príloha č.12 
Starosta odovzdal slovo prednostke Beatrice Dömeovej, aby prečítala na obecný úrad doručené 
žiadosti. 
Prednostka – prečítala žiadosť Poľovníckej spoločnosti v Zemnom o zvýšenie dotácie na rok 2017. 
Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predniesla názor finančnej komisie k veci. 
Helena Kocsisová – finančná komisia podporuje žiadosť poľovníkov ale o tomto už bolo hlasované na 
dnešnom zasadnutí pri bode č.5 lebo je to zahrnuté v rozpočte k 30.09.2017 a žiadosti sa vyhovelo. 
Starosta – o tejto žiadosti už bolo hlasované. Odovzdal slovo prednostke. 
Prednostka – prečítala žiadosť Základnej školy Zemné o vrátenie príspevku za školský klub za 
obdobie január-november 2017 a žiadosť Základnej školy Ányosa Jedlika s VJM Zemné o vrátenie 
príspevku za školský klub za obdobie január-november 2017. 
Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predniesla názor finančnej komisie k veci. 
Helena Kocsisová – v mene komisie navrhuje schváliť žiadosti škôl 
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Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu: 
uznesenie č. 433 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       žiadosť Základnej školy Zemné o vrátenie príspevku za školský klub     
                                        za obdobie január – november 2017 v sume 550,00 €  

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  

                               
 

 

uznesenie č. 434 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                       žiadosť Základnej školy Ányosa Jedlika s VJM Zemné o vrátenie   
                             príspevku za školský klub za obdobie január – november 2017    
                                        v sume 780,00 € 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
                               

 

 
 
17.Interpelácie     
Na obecný úrad neboli doručené interpelácie.  
 

 

 
18.Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
JUDr.Peter Balogh – nedostal som odpoveď na v januári doručenú žiadosť rybárov o nájom jazera 
Dúgoc. V akom štádiu riešenia je táto žiadosť? 
Ing.Mikuláš Balogh – príliš veľa kampaňu obsahoval program obecnej televízie počas Strekových 
dňoch a pri odovzdaní obnoveného pomníka pre vojnovích hrdinov. To je protizákonné. 
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Tomáš Kocsis – informoval účastníkov zasadnutia, že Ing.Branislav Illés sa vzdal členstva v komisií 
pre verejný poriadok  
Aranka Túróczyová – reagovala na bod č.7 týkajúce sa hospodáreniu školskej jedálne. Objasnila 
nejasnosti a nedorozumenia. 
Ildikó Országhová – vyjadrila svoju faktickú poznámku  
Monika Václaveková – vyjadrila svoju faktickú poznámku 
JUDr.Peter Balogh – vyjadril svoju faktickú poznámku 
Ing.Mikuláš Balogh – vyjadril svoju faktickú poznámku 
Starosta – oboznámil prítomných s možnosťami podania projektov. Reagoval na otázku JUDr.Petra 
Balogha, žiadosť rieši Slovenský Hydromeliografický Ústav, zatiaľ sme neobdržali od nich odpoveď. 
Je to dlhší proces. 
Regoval na poznámku Ing.Mikuláša Balogha, nebola to kampaň – zo zdvorilosti sme pripomenuli že 
kto je kandidátom do volieb do VÚC. Odvysielané to bolo po voľbách – nikoho sme neovplyvnili vo 
výbere. Potešilo by nás keby nám aspoň bolo poďakované za obnovenie pomníka a touto cestou 
ďakujem každému, kto prispel nejakou cestou k úspešnosti renovácie. 
Ing.Mikuláš Balogh – teším sa, že sa Vám podarilo obnoviť pomník 
Ildikó Országhová – reagovala na názor Ing.Mikuláša Balogha a vyjadrila svoj názor 
Monika Václaveková – vyjadrila svoju faktickú poznámku 
Postúpilo sa k hlasovaniu na posledné uznesenie: 
uznesenie č. 435 /161117-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      vzdanie sa členstva Ing. Branislava Illésa v komisii pre verejný poriadok 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Peter Balogh JUDr., Roman Bombicz, Patrik Farkas,     
                              Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

                               
  
  
17.Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť, divákom za  trpezlivosť a rokovanie ukončil 

 
 
 

                                              
 
 
 

                                                               Ing. János Bób 
                                                      Starosta obce 
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Overovatelia zápisnice:      

    

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


