
Návrh uznesení 

na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konané dňa 08. decembra 2018 v Dome Jedlika 

 
uznesenie č. 1 /081218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

    2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

b) konštatuje, že 1. novozvolený starosta obce Ing. János Bób zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce  

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Mikuláš Balogh, Ing.   

Peter Balogh, JUDr. 

  Roman Bombicz 

  Anikó Illés, Mgr. 

  Helena Kocsisová 

  Viktor Kutrucz 

  Henrieta Nagyová, Mgr. 

  Zoltán Priskin, PaedDr. 

  Monika Václaveková 

 

 

 

 

 

uznesenie č. 2 /081218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  ukončiť činnosť komisií  zriadených  pri OcZ Zemné  na volebné 

    obdobie  2014-2018 schválených uznesením OcZ  č.05/051214-Z 

    a zároveň ukončiť činnosť ich predsedov a členov volených na  

   základe uznesenia OcZ č.06/051214-Z 

 

 

b) zriaďuje  na volebné obdobie 2018-2022 

 

komisiu finančnú a sociálnu 

   komisiu kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií 

   komisiu ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu 

   komisiu verejného poriadku 

   komisiu na ochranu verejného záujmu     

 

 

c) volí 

 
A) predsedu komisie finančnej a sociálnej: Helena Kocsisová 



členov komisie 
a. poslancov: Anikó Illés, Mgr., Henrieta Nagyová, Mgr., Monika Václaveková 

 

B) predsedu komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií: Zoltán 

Priskin, PaedDr. 

 

členov komisie 

a. poslancov: Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Viktor 

Kutrucz, Monika Václaveková 

   

C) predsedu komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu: Henrieta 

Nagyová, Mgr. 

 

členov komisie 

a. poslancov: Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Helena Kocsisová, 

Viktor Kutrucz 

 

D) predsedu komisiu verejného poriadku: Peter Balogh, JUDr. 

 

členov komisie 

a. poslancov: Mikuláš Balogh, Ing., Zoltán Priskin, PaedDr., Viktor 

Kutrucz 

 

E) predsedu komisie ochranu verejného záujmu: bude zvolený na 1. zasadnutí 

komisie 

 

členov komisie 

a. poslancov: Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz 

 

 

 

uznesenie č. 3/081218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   delegovaných zástupcov zriaďovateľa do školských rád 
 

a/ Rada školy pri Základnej škole Zemné: 

JUDr. Peter Balogh 

                        Ing. Mikuláš Balogh 

                        Mgr. Henrieta Nagyová 

                        Monika Václaveková 

 

 

b/ Rada školy pri Základnej škole Á.Jedlika s VJM Zemné 

Mgr. Anikó Illés 

                        Roman Bomicz 

                        PaedDr. Zoltán Priskin 

                        Helena Kocsisová 

 

 

c/ Rada školy pri Materskej škole Zemné: 



                        Viktor Kutrucz 

 

 

d/ Rada školy pri Materskej škole s VJM Zemné: 

               Helena Kocsisová 

      

 

 

 

uznesenie č. 4/081218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 

ods.2, 2.veta zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 60%. 

 


