
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 17. augusta 2018 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) Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2017 

b) Správa audítora za rok 2017 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 
a) Finančné a programové hospodárenie za I. polrok 2018 

b) Monitorovacia správa za rok 2018 k 30.06.2018  

7. Rozpočtové opatrenie k 20.08.2018 – čerpanie z rezervného fondu obce 
8. Zámer prenájmu nehnuteľnosti 
9. Západoslovenská distribučná – odkúpenie pozemku, zriadenie vecného bremena 
10. Žiadosti  
11. Interpelácie 
12. Rôzne  
13. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

 
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
 

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, takže zasadnutie bolo uznášania schopné. Zo 
zasadnutia bol vyhotovený videozáznam, ktorý 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. 

Nakoľko poslanci nemali pozmeňujúci návrh na program, pristúpilo sa k hlasovaniu:  

 

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

proti – 

zdržal sa –  

 

2.Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. Za overovateľov zápisnice navrhol 
Patrika Farkasa a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Romana 
Bombicza, Helenu Kocsisovú a JUDr. Petera Balogha. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

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

proti – 

zdržal sa –  

 

3.Kontrola uznesení 

Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, Tomášovi Hegedüšovi, ktorý oboznámil 
prítomných so stavom plnenia uznesení z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing.Mikuláš 
Balogh 

Ing. Mikuláš Balogh – opýtal sa, že prečo nebolo splnené uznesenie č. 498/180518 – Z?  

Ing. János Bób – budeme sa s tým zaoberať v bode č. 7. 

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že k uzneseniu 498/180518 – Z nie je napísaný návrh. 



Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení už nikto nemá otázku. Nato prebehlo 
hlasovanie o kontrole plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 507/170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                kontrolu plnenia uznesení  

 

Prítomných poslancov: 8 

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

proti –  

zdržal sa –  

 
4.Vystúpenie občanov 

Vo vystúpení občanov požiadala o slovo Berényi Kis Tünde, predsedkyňa Körtánc 
egyesület z Maďarska, ktorá poďakovala pánovi starostovi a obecnému úradu, že už druhý 
rok podporili detskú divadelnú skupinu, ktorá trvala dva týždne. 
 
Ing. János Bób – poďakoval, že Pán Zsolt Kis a jeho manželka sa zaoberali s deťmi z našej 
obce cez prázdniny. 
 
 
5.a) Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2017 (príloha k zápisnici č.1) 
   b) Správa audítora za rok 2017     (príloha k zápisnici č.2) 

Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom a odovzdal slovo Ing. Márie Bóbovej.  

Ing. Mária Bóbová – stručne sa vyjadrila k tomuto bodu. 

Ing. Mikuláš Balogh – bol by rád, keby dostal email, kde sa nachádzajú materiály na web 
stránke obce. Nevie nikdy otvoriť tie dokumenty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke 
obce?  

Roman Bombicz – Dokumenty vo pdf formáte by mal každý vedieť otvoriť. 
 
Ing. János Bób – sľúbil, že od teraz bude poslaná e-mail pre poslancov, v prípade zmeny. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 
hlasovanie: 
 
 
 



uznesenie č. 508 /170818-Z  
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   a) Konsolidovanú výročnú správu obce Zemné za rok 2017 
 

b) Audítorskú správu obce Zemné za rok 2017 
   (materiál predložení po 15. 08. 2017 pri dodržaní „Zmluvy  

o poskytovaní audítorských služieb a bodu III. 1..Vykonanie 
predmetu  zmluvy- v tom: priebežný audit od 10.1.2018-
31.7.2018 finálny audit a termín vydania správy k 31. 08.2018.)
  

Prítomných poslancov: 7 
 

za – 7  Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena 
Kocsisová, Monika Václaveková  

proti –  

zdržal sa –  JUDr. Peter Balogh 

 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 
a) Finančné a programové hospodárenie za I. polrok 2018 (príloha k zápisnici č.3) 
  
b) Monitorovacia správa za rok 2018 k 30.06.2018  (príloha k zápisnici č.4) 

Starosta obce poprosil Ing. Máriu Bóbovú, aby informovala prítomných o plnení rozpočtu 
za I. polrok 2018. 

Helena Kocsisová – na finančnej komisie nebola prítomná väčšina členov  a zasadnutie 
komisie z toho dôvodu sa neuskutočnilo. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 
hlasovanie: 

 

uznesenie č. 509 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 
 

 

 

 



Prítomných poslancov: 7 
 

za – 7 Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, 
Helena Kocsisová, Monika Václaveková  

proti –  

zdržal sa -      JUDr. Peter Balogh                   

 
 
uznesenie č.510 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  
   a)Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za I. polrok 2018,    
                                    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 2018 

1.1. Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia  
Obecného zastupiteľstva č. 440/151217-Z bol schválený vo výške: 

Príjmy spolu:        1 300 722,00 € 

Výdavky spolu:        1 300 722,00 € 

1.2. Uznesením OcZ č. 481/180518-Z bolo vykonané  rozpočtové 
                   opatrenie o zvýšení príjmov a výdavkov              +15 583,98 € 

 Príjmy a výdavky k 31.03.2018     1 316 305,98 €
  

    

A/2   ROZPOČTOVĚ OPATRENIA k 30.06.2018 §14 zákona č. 583/2004 Z.z. 
zvýšenie celkového rozpočtu obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v zmysle uznesenie Obecného 
zastupiteľstva č. 481/180518-Z 

 PRÍJMOV A VÝDAVKOV   k 30. 06. 2018 vo výške :   150.670,66 € 



  A/2 v tom vykonané opatrenia spolu       +    150.670,66 € 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa – 

 

uznesenie č. 511 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   

B) ROZPOČTOVÉ OPATRENIA §14 zákona č. 583/2004 Z.z. 
zvýšeniecelkového  rozpočtu Obce a jej rozpočtových organizácií 

PRÍJMOV A VÝDAVKOV                k 30.06. 2018 vo výške: 150.670,66 € 

 v tom          vykonané opatrenia spolu                  vo výške          + 150.670,66 € 

rozpočtové opatrenie k 30. 06. 2018,      zmenu vo výške           +150.670,66 € 

      

B.1.  Celkový rozpočet za Obec a jej RO po úprave v EUR k 30. 06. 2018 

Príjmy spolu:       1 466 976,64 € 

Výdavky spolu:       1 466 976,64 € 

B.1.1. v  tom :      BEŽNÝ ROZPOČET   

Príjmy spolu:      1 337 104,69 € 

z   toho : Obec      1 335 404,69 € 

               RO - Základné školy            1 700,00 € 

Výdavky spolu:      1 248 519,53 € 

z toho:  Obec          751  562,60 € 

             RO – Základné školy        496 956,93 € 

B.1.2   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  



Príjmy spolu          87 422,41 € 

Výdavky spolu     151 349,11  € 

B.1.3   FINANČNÉ OPERÁCIE  

Príjmy spolu      42 449,54 € 

Výdavky spolu                      67 108,00 € 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa – 

 

uznesenie č. 512 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   C) Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 30.06.2018 
 
C/1 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého 
návrhu  k 30. 06. 2018 v celkovej výške  

     C/1.1 

 Výdavky spolu       1 466 976,64 € 

V tom : Obec           970 019,71 € 

  RO – Základné školy      496 956,93 € 

 

C/2.2 

 V tom rozpočtovéopatrenie k 30. 06. 2018, zmenu  vo  výške  150 670,66 € 

       v členení: 

• Bežný  rozpočet               37 231,55 € 
v programovom členení Program  01 -10  34 289,66 €  
v programovom členení Program  09    2 941,89 €  

• Kapitálový  rozpočet      112 649,11 € 



v programovom členení Program  01 -10   112 649,11 € 

• Finančné operácie                       790,00 € 
Program 06 – Bývanie a občianska vybavenosť          790,00 € 

 

Prítomných poslancov: 8 

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

proti –  

zdržal sa -                       

 

uznesenie č. 513 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné 

 za rok 2017 k 31. 12.2017 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa – 

 

7.Rozpočtové opatrenie k 20.08.2018 – čerpanie z rezervného fondu obce (príloha k zápisnici č.5) 

Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý mali poslanci k 
dispozícii vopred. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil 
Ing.Mikuláš Balogh. 

Ing. Mikuláš Balogh – pred hlasovaním treba zrušiť uznesenie č. 498/180518 – Z 

Poslanci hlasovali nasledovne. 

 
uznesenie č. 514 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší   uznesenie č. 498/180518 - Z 



 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa –  

uznesenie č. 515 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   a )zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14  

zákona č. 83/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy   v znení neskorších predpisov 
z dôvodupoužitia prostriedkov rezervného fondu na 
kapitálové výdavky               pri zvýšení príjmov v časti        
finančných operácií  

vo výške+ 78.000,00 EUR               pri povolení 
prekročenia výdavkov vo výške  +78.000,00 EUR 

v členení: a.1) program 04. komunikácie    15.000  

   a.2) program 05 odpad. Hospodárstvo15.000 

          a.3) program 06 rozvoj obce                 20.000 

    a.4) program 06 projekt       20 000 

      a.5)program 08 projekt       5 000 

      a.6) program 09 projekt     3000  

 

                 b)Rozpočtové opatrenie k 20. 08. 2018 – čerpanie z rezervného fondu    

obce na projektové zámery investičného charakteru  

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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



zdržal sa -                       

      

8. Zámer prenájmu nehnuteľnosti     (príloha k zápisnici č. 6)             

Starosta obce Ing. János Bób oboznámil prítomných s týmto bodom. Spoločnosť 
ADRIVA s.r.o. chce prenajať pozemok, ktorý sa nachádza v nevyužitej časti areálu Ekodvora. 

Ildikó Országhová tiež predniesla svoje stanovisko k veci, na základe rokovania KŽPÚaCR  
navrhla schváliť zámer.  

Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec. Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

 

uznesenie č. 516 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší    uznesenie č. 209/100516-Z 
 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa -                       

 

uznesenie č. 517 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší    uznesenie č. 233/300616-Z 
 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa -          

              

uznesenie č. 518 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  



 

A:  v zmysle § 9a ods. 9 písm.  c) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenechávania 
majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:  

• časť pozemku na parcele č. KN-C 5798/2, druh pozemku ostatné plochy a  časť 
pozemku na parcela č. KN-C 5798/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1 k. ú. Zemné, v celkovej výmere 2000 m2 

 
 v prospech: spoločnosti ADRIVA s.r.o, so sídlom Zemné 401, konateľ spoločnosti 

Štefan Balogh, bytom: Zemné 328,  za nájomné vo výške 0,50 €/m2/1 rok, pričom 
bližšia špecifikácia predmetu nájmu, čo do jeho umiestnenia v prírode a jeho 
orientácie je farebne označená v Prílohe č. 1 k návrhu nájomnej zmluve. 

 
 Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že predmetná nehnuteľnosť je obcou 

nevyužívaná a prostredníctvom prenájmu nehnuteľnosti obec by získala ďalšie 
finančné prostriedky, zároveň na predmete nájmu nájomca bude vykonávať činnosť:  
uskladnenie materiálu, stavebného recyklátu, kameniva, piesku a sypkého materiálu 

 
B:  Schvaľuje návrh nájomnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi: Obec 

Zemné a spoločnosťou ADRIVA s.r.o, so sídlom Zemné 401, konateľ spoločnosti 
Štefan Balogh, bytom: Zemné 328, ktorej predmetom bude nájom pozemku určeného 
v bode A. tohto uznesenia. 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa – 

 

9. Západoslovenská distribučná – odkúpenie pozemku, zriadenie vecného bremena 
(príloha k zápisnici č. 7) 

Ing. János Bób – Západoslovenská distribučná , a.s. plánuje realizáciu investičnej činnosti na 
území obce Zemné, v rámci ktorej sa vybuduje elektrickú stanicu a podzemné káblové 
vedenie. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 



Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že zmluva o budúcej kúpnej zmluvy je nepriaznivá pre 
obec. V zmluve o budúcej kúpnej zmluvy zamieta „v predmete zmluvy“ bod 1. A 2.   
 
Ildikó Országhová –  KŽPÚaCR nemala námietku. 
 
Ing. Beatrica Dömová – stavebné povolenie dostanú len vtedy, keď  pozemok budú mať vo 
vlastníctve. 
  
Ing. Mikuláš Balogh – počas stavby sa môže hocičo stať. Keď chcú vybudovať elektronickú 
stanicu, najprv by mali zakúpiť pozemok.  
 
Ildikó Országhová – komisia životného prostredia sa zaoberala so Západoslovenskou 
distribučnou, a navrhuje ho schváliť. 
 
Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu. 
                       

uznesenie č. 519 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 

A:  uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Zemné ako budúcim 
predávajúcim a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 ako budúcim 
kupujúcim, na základe ktorého sa budúci predávajúci a budúci kupujúci zaväzujú na 
uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj budúceho predávaného 
pozemku špecifikovaného v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve ako:  

- novovytvorená parcela reg. ,,C“ č. 770/84, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
13 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 34125361-94/2018 na 
oddelenie pozemkov p. č. 105/1, 105/2, 770/1 a 770/84, vyhotoveného spoločnosťou 
GEOplán Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 125 361 
oddelením časti pozemku o výmere 13 m2 od parcely reg. ,,C“ č.: 770/1, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 78028 m2 a pridelením 
k novovytvorenej parcely č. 770/84. 

 

B: v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:  

- novovytvorená parcela reg. ,,C“ č. 770/84, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 13 
m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 34125361-94/2018 na oddelenie 
pozemkov p. č. 105/1, 105/2, 770/1 a 770/84, vyhotoveného spoločnosťou GEOplán 
Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 125 361 oddelením časti 
pozemku o výmere 13 m2 od parcely reg. ,,C“ č.: 770/1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 78028 m2 evidovanej na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné 
a pridelením k novovytvorenej parcely č. 770/84, 



 
v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 
6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu vo výške 12,00 eur / m2  

 

C:  schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:  

- novovytvorená parcela reg. ,,C“ č. 770/84, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 13 
m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 34125361-94/2018 na oddelenie 
pozemkov p. č. 105/1, 105/2, 770/1 a 770/84, vyhotoveného spoločnosťou GEOplán 
Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 125 361 oddelením časti 
pozemku o výmere 13 m2 od parcely reg. ,,C“ č.: 770/1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 78028 m2 evidovanej na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné 
a pridelením k novovytvorenej parcely č. 770/84, 
v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 
6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu vo výške 12,00 eur / m2 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedené pozemky sú pre obec 
prebytočné a obec ich nevie využiť na svoje účely, zároveň na predmete kúpy kupujúci 
v rámci plánovanej stavby  ,,KO Zemné- VNK, TS, NNK, NNV“ vybuduje stavbu 
distribučnej trafostanice. 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa – 

 

uznesenie č. 520 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 

A:  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zriadenie vecných bremien in personam v prospech oprávneného z vecného bremena: 
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 6, 911 09 
Bratislava spočívajúcich  v povinnosti povinného z vecného bremena (obce Zemné) 
ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti a to:  :  



- parcela reg. ,,C“ č.: 3659/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
994 m2, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 770/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
78028 m2, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 609, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 
m2,  

- parcela reg. ,,C“ č.: 68, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, 

evidované na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre 
obec: Zemné, kat. územie: Zemné strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne, vypracovanom podľa Zmluvy o budúcej zmluve 
o riadení vecných bremien uzatvorenej medzi oprávneným z vecného bremena 
a povinným z vecného bremena, nasledovné: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
za jednorazovú odplatu vypočítanú ako súčin výmery  vecných bremien určenej 
geometrickým plánom a ceny zriadenia vo výške 4 eura za 1 m2 výmery vecných 
bremien. 

 

Prítomných poslancov: 7 
 

za – 7  Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
   Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová,  
proti –  

zdržal sa -                       

 
uznesenie č. 521 /170818-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 

A:  uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Zemné 
ako budúcim povinným a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 ako 
budúcim oprávneným, na základe ktorého sa budúci povinný a budúci oprávnený 
zaväzujú na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude 
zriadenie vecných bremien in personam v prospech budúceho oprávneného 
spočívajúcich  v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti a to:  :  



- parcela reg. ,,C“ č.: 3659/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
994 m2, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 770/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
78028 m2, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 609, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 
m2,  

- parcela reg. ,,C“ č.: 68, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, 

evidované na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre 
obec: Zemné, kat. územie: Zemné strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom Zmluvy o budúcej 
zmluve o riadení vecných bremien: 

a)     zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b)  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
 a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie. 

 

Prítomných poslancov: 7 
 

za – 7  Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, 
   Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová,  
proti –  

zdržal sa -                       

 

10. Žiadosti        (príloha k zápisnici č. 8) 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala na obecný úrad doručené 
žiadosti. Prednostka prečítala žiadosť Jozefa Czígleho, ktorý žiadal obecné zastupiteľstvo 
o úprave mostíka nad odvodňovacím kanálom. 

Ing. János Bób – hydromeliozácia sľúbila obce, že na vlastné náklady opravia mostík nad 
odvodňovacím kanálom najneskôr v septembri. 

Monika Václaveková – pred štyrmi rokmi sme sľúbili, že urobíme niečo s mostíkmi a je mi 
veľmi ľúto,  že centrum dediny je prekrásny ale vedľajšie ulice sú zanedbané.  

 

11. Interpelácie 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 



 

12. Rôzné        (príloha k zápisnici č. 9) 

Ing. János Bób – oboznámil prítomných s výročnou správou STKO Neded.  

Starosta obce informoval prítomných o podaných projektoch: 

• ČOV a kanalizácia – projekt na ČOV a kanalizáciu bol neúspešný, z toho dôvodu 
sme podali odvolanie. 

• MŠ s VJM – od Bethlen Gábor Alap sme dostali 41 000 euro na rekonštrukciu MŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským 

• TJ Agro – na podaný projekt sme obdržali 10 000 eur 
• Hasičská zbrojnica – z projektu bola schválená finančná čiastka vo výške 28 918 

eur 
• Obnova dediny – na rozšírenie zelenej infraštruktúry sme dostali 5000 eur 
• Dedina roka – stavebný objekt „Sýpka“ sme vybudovali  

• Chodníky a príjazdové cesty pri Dome Károlyi sme vybudovali za 15 270 eur 
• Na usporiadanie 7. Strekových dní sme dostali: 

o  Town twinning 25 000 eur  
o  ZSE 500 eur 
o  NSK 1 500 eur na ozvučenie 
o  NSK 1 700 eur na propagáciu 
o  BGA 500 000 HUF – 1 553 eur 
o  BGA 100 000 HUF – 306 eur 

• Na opravu miestnych komunikácií sme minuli 4 300 eur 

 

Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing. Mikuláš Balogh, Ildikó Országhová, JUDr. 
Peter Balogh,  Monika Václaveková. 

Ing. Mikuláš Balogh 

a) bude vyriešená strata STKO? Odnášky budú drahšie? 
b) asfaltové práce v ulici boli katastrofálne 
c) na KŽPÚaCR sme sa dohodli, že na strekových dňoch treba vylepšiť hygienu, a treba 

o tom informovať občanov aj obecné zastupiteľstvo. 

Ing. János Bób 

a) obec nebude platiť žiadnu stratu 
b) cestná stavebná spoločnosť z Komárna opravili stovky výtlkov s tryskovou 

technológiou 
c) stále viac ľudí chodí na strekové dni, a kvôli tomu sme objednali mobilné wc, ktoré 

budú uložené na parkovisku pošty.  



Ildikó Országhová – zamieta obvinenie jedného poslanca, ktorý povedal, že mastný chlieb 
v máji stál 500 eur. Predložila faktúru obecnému zastupiteľstvu, aby prekontrolovali sumu. 

Monika Václaveková – nepotrbujú vysvetlenie, lebo sú spokojný s prácou poslankyne. 

JUDr. Peter Balogh  

a) viac obyvateľov sa pýtal, či sa tu ešte funguje obecná polícia, lebo nikdy ich 
nemožno vidieť. Mohli by sme zamestnať ešte jedného obecného policajta. 

b) informatívny merač rýchlosti vozidiel spomínam na každom zasadnutí. Stojí to cca 
800 eur. 

Ing. János Bób  

a) plánujeme rozšíriť obecnú políciu 
b)  oslovím dotyčnú osobu 

Monika Václaveková – Policajt musí byť dobrým príkladom. Druhá vec, na cintoríne sú 
rozbité kahance. Pracovníci by mohli venovať väčšiu pozornosť pri kosení. 

13. Záver 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 
 

      Ing. János Bób 
         Starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 



 
 

...........................................     ...........................................  
      Patrik Farkas           Monika Václaveková 

 
Prednostka obecného úradu:     

........................................... 
           Ing. Beatrica Dömeová 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Edita Bombiczová 
 


