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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 26.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 27.decembra 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. Odmena hlavnému kontrolórovi 
6. Zberný dvor a kompostáreň 
7. Nevyčerpaná dovolenka starostu obce 
8. Žiadosti  
9. Interpelácie 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
ROKOVANIE 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí.  
Prítomných poslancov bolo 9 -  takže zasadnutie bolo uznášania schopné. 
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. 
Ing. Ľudovít Nagy –mal pripomienku k bodu 5, nakoľko tento návrh nie je v súlade so 
schváleným rokovacím poriadkom. 
Ing. Mikuláš Balogh – navrhol doplnenie programu rokovania s bodom 5) Zrušenie uznesenia č. 
448/151217-Z, čo bolo schválené na zastupiteľstve 15.12.2017. Nato prebehlo hlasovanie 
o programe a poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu. 
 
 
za - 9                   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  

 Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít Nagy,  
 Monika Václaveková 
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obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

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

proti –  
zdržal sa -  1        Ing. Ľudovít Nagy  
 

 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Tímeu Paldiovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Helenu 
Kocsisovú a Ing.Mikuláša Balogha. Za členov návrhovej komisie navrhol Ildikó Országhovú, 
Romana Bombicza a JUDr. Petra Balogha.  
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
 
za - 9                   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  

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

proti –  
zdržal sa -                             
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3.  Kontrola uznesení  
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá oboznámila prítomných so stavom plnenia 
uznesení z 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Ing. Ľudovít Nagy – Pripomenul, že mali sme uznesenie, aby hlavná kontrolórka na každé 
zastupiteľstvo predložila kontrolu k jednému všeobecne záväznému nariadeniu. 
Mária Kocsisová – Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce Zemné boli prekontrolované. 
 
 
uznesenie č. 454/271217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie           kontrolu plnenia uznesení  
 
 
Prítomných poslancov: 9 

za –  9       Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít Nagy,  
 Monika Václaveková 

proti –  

zdržal sa -                             

 

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

 

5.  Zrušenie uznesenia č. 448/151217-Z 
Nakoľko poslanci sa neprihlásili do rozpravy, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

uznesenie č. 448/151217-Z -Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší  uznesenie č. 448/151217-Z 
 

Prítomných poslancov: 9 

za –  9    Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít Nagy,  

 Monika Václaveková 
proti –  

zdržal sa -                             
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6) Odmena hlavnému kontrolórovi 

Starosta odovzdal slovo Ildikó Országhej, aby predložila návrh na odmeňovanie hlavnej 
kontrolórky. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy, Monika 
Václaveková, Mária Kocsisová, Ildikó Országhová. 
Starosta uzatvoril rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali pozmeňujúci návrh na 
uznesenie. 
 
 
uznesenie č. 456/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  vyplatenie mesačnej  odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške  
 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra  za obdobie január -  
 december 2017. 

 

Prítomných poslancov: 9 
 

za – 8   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
  Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
proti – 1  Ing. Ľudovít Nagy 

zdržal sa -                       

 

 
 

7. Zberný dvor a kompostáreň 

Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom tohto bodu. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Ľudovít Nagy. 

Starosta uzatvoril rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali pozmeňujúci návrh na 
uznesenie. 
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uznesenie č. 457/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje a súhlasí  v súvislosti s projektom ,,Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu 
komunálneho odpadu“ v rámci Operačného programu Ľudské  zdroje,  
Kód výzvy : OPLZ - PO6-SC611-2017-1  

- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových 
oprávnených výdavkov a 

- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 
 

Prítomných poslancov: 9 

 

za – 9 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová,  
 Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -                             

 
 
 
8. Nevyčerpaná dovolenka starostu obce 
 
Starosta poprosil Ing. Beatricu Dömeovú, aby oboznámila prítomných s týmto bodom. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, Ing. 
Ľudovít Nagy. 
Ing. Mikuláš Balogh  – Podal návrh, aby tento bod bol odročení a  prerokovaní na finančnej 
komisií.  

Ing. Ľudovít Nagy – podporil návrh Ing. Mikuláša Balogha. 

Starosta uzatvoril rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali pozmeňujúci návrh na 
uznesenie. 
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uznesenie č. 458/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odročuje vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Jánosa Bóba za nevyčerpanú 
dovolenku za rok 2015 a rok 2016 na budúce zasadnutie OcZ 

 

Prítomných poslancov: 9 
 

za – 9 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová,  
 Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -                       

 
 
 
9 .Žiadosti       
 
Starosta poprosil Ing. Beatricu Dömeovú, aby prečítala žiadosti TJ Agro Zemné o navýšenie dotácie 
na rok 2017 o 790,- €. Žiadosti ZŠ VJM Zemné a ZŠ VJS Zemné mali rovnaký charakter – vrátenie 
finančných prostriedkov. Nakoľko poslanci sa neprihlásili do rozpravy, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo hlasovanie: 
 

 

uznesenie č. 459/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  úpravu  rozpočtu   Obce a jej rozpočtových organizácií (RO), 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 niektorých zákonov v  
 znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného   
 nariadenia   o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami.  

 

 
miestnej organizácii TJ AGRO Zemné  zvýšenie dotácie   na rok 2017 o  790,00 Eur bez zmeny 
výšky príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Zemné.    
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO TJ AGRO NA ROK 2017 

Bežný výdavky  – schválená dotácia          12.000,00 €  

Zvýšenie  v prospech 

Programového  členenia Program 08. Šport a kultúra         
 Dotácia v programe                       08.1x.  Šport – Dom športu     
              600 na činnosť +790,00 €  

 

      Zníženie  z programu 

Programového  členenia Program 01. Plánovanie, manažment, kontrola   
 Bežné výdavky – transféry v rámci verejnej správy 01.1x.   

600    
 - 790,00 

 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

za – 9 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová,  
 Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -    

 

uznesenie č. 460/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  úpravu  rozpočtu   Obce a jej rozpočtových organizácií (RO), 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 niektorých zákonov v  
 znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného   
 nariadenia  o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
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Základnej škole Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos Alapiskola, 

Zemné-Szímő úpravu rozpočtu, zvýšenie  o sumu 2.295,16 eur. 

Zvýšenie bežných príjmov       + 2.295,16 € 

Zvýšenie bežných výdavkov 

Program 09.1xx   Základné vzdelávanie  

               6xx   Bežné výdavky  + 2.295,16 € 

 

Prítomných poslancov: 9 

za – 9 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová,  
 Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -                       

 

uznesenie č. 461/271217-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  úpravu  rozpočtu   Obce a jej rozpočtových organizácií (RO), 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 niektorých zákonov v   
 znení  neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného   
 nariadenia   o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami.  

Základnej škole v Zemnom, vyučovacím jazykom slovenským, úpravu rozpočtu, zvýšenie o sumu 

587,51 eur. 

Zvýšenie bežných príjmov          + 587,51 € 

Zvýšenie bežných výdavkov 

Program 09.1xx   Základné vzdelávanie  

               6xx   Bežné výdavky      +587,51 € 

Prítomných poslancov: 9 

za – 9 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Patrik Farkas,  
 Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová,  
 Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -                       
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10. Interpelácie     
Na obecný úrad neboli doručené interpelácie 

 
11. Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
Ing. Ľudovít Nagy – pochválil OTV, že cez sviatky mohli pozrieť skvelý program. 
Starosta – tiež reagoval na pochvalu. 

  
12. Záver 
Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke za jej viacročnú príkladnú prácu, poslancom 
a zamestnancom obecného úradu za ich dobrú spoluprácu a prítomným za účasť, divákom za 
trpezlivosť a rokovanie ukončil. 

 

 

                                              
                                                                 Ing. János Bób 
                                                             Starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           Helena Kocsisová                                               Ing.Mikuláš Balogh 
 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Mgr. Tímea Paldiová         


