
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

                                                    

Z á p i s n i c a 

  

z 1. ustanovujého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 08. Decembra 2018 o 17.00,  v Dome Jedlika  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

1.1. Určenie zapisovateľa  

1.2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

1.4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

1.5. Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

5. Vymenovanie členov do školskej rady 

6. Určenie platu starostu obce 

7. Záver  

 

ROKOVANIE 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

 

 Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Ing. 

János Bób, ktorý privítal všetkých prítomných starých, aj novozvolených poslancov a hostí 

v Dome Jedlika. 

Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. 

 

1.1.Určenie zapisovateľa 

Pán starosta za zapisovateľa zápisnice určil Editu Bombiczovú. 

 

 

1.2.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb     Príloha č. 1 

do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  



Valéria Ivolková predsedkyňa miestnej volebnej komisie v komunálnych voľbách 

oboznámila prítomných s výsledkami hlasovania občanov obce. 

Valéria Ivolková odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi a poslancom obecného 

zastupiteľstva, ktorí prevzatie potvrdili svojim podpisom. 

 

 

1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu     Príloha č. 2 

Počas slávnostného skladania sľubu novozvoleného starostu prítomní vstali. 

Veléria Ivolková, predsedkyňa miestnej volebnej komisie prečítala sľub 

a novozvolený starosta obce, Ing. János Bób na znak súhlasu povedal „ Sľubujem“ 

a svoj sľub potvrdil podpisom. 

 

 

1.4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva Príloha č. 3 

Nasledovalo slávnostné zloženie sľubu poslancov. Sľub prečítal starosta obce Ing. 

János Bób a poslanci ho potvrdili na znak súhlasu „ Sľubujem“ a svojim 

podpisom. 

 

 

1.5.Vystúpenie starostu 

Starosta obce Ing. János Bób poďakoval všetkým prítomným aj občanom obce za 

prejavenú dôveru, ktorú preukázali vo voľbách tým, že ho zvolili za starostu obce 

aj za nasledujúce obdobie. 

 

Pán starosta poďakoval aj odchádzajúcim poslancom a ich prácu odmenil 

„pamiatkovým obrazom“ a „power bank-om“ 

 

Vo svojom prejave v krátkosti vyhodnotil predchádzajúce volebné obdobie, že sa 

podarilo uskutočniť veľa vecí z programu. 

Načrtol však aj svoje plány do budúcich rokov a vyslovil presvedčenie o tom, že 

bude obec spravovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a bude aj 

naďalej hájiť záujmy obce.  

  

 

Následne vystúpil čestný občan Lajos Varga a pogratuloval starostovi obce 

a poslancom k zvoleniu. Doprial dobrú spoluprácu a veľa úspechov v ďalšom 

volebnom období. 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia. 

 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 



Proti –  

 

Zdržal sa – 

 

  

3. Určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

 

Pán starosta za overovateľov zápisnice navrhol Moniku Václavekovú a Ing. Mikuláša 

Balogha. 

Za členov návrhovej komisie navrhol Helenu Kocsisovú, Romana Bombicza a JUDr. 

Petra Balogha. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 
 

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 

 



Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

  

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov    Príloha č. 4 

 

Starosta obce Ing. János Bób oboznámil prítomných o zriadení komisií, ich predsedov 

a členov z OcZ. 

 

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

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 
 

uznesenie č. 2 /081218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  ukončiť činnosť komisií  zriadených  pri OcZ Zemné  na  

   volebné 

    obdobie  2014-2018 schválených uznesením OcZň 

č.05/051214-Z 

  a zároveň ukončiť činnosť ich predsedov a členov volených na  

 základe uznesenia OcZ č.06/051214-Z 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 

Proti – 

Zdržal sa – 
 

 

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 

 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 

Proti – 

Zdržal sa – 

     

 

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 komisie 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 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

5. Vymenovanie členov do školskej rady      Príloha č. 5 

 

Starosta obce Ing. János Bób oboznámil prítomných s týmto bodom.  

 

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

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

 

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 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková  

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

6. Určenie platu starostu obce       Príloha č. 6 

Starosta obce Ing. János Bób poprosil prednostku Ing. Beatricu Dömeovú aby 

oboznámila prítomných s týmto bodom.    

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: JUDr. Peter 

Balogh, Roman Bombicz, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Ing. Mikuláš Balogh, 

PhaedDr. Zoltán Priskin. 

JUDr. Peter Balogh – Nenavrhuje schváliť 60% odmenu. Je škoda, že nebolo 

prejednané na zasadnutí finančnej komisie. (Komisia ešte nemala zasadnutie) 

Navrhuje 20% odmenu. 

Roman Bombicz – v predchádzajúcom volebnom období sa uskutočnilo veľa investícií 

a práve preto navrhuje schváliť 60% odmenu. 

Mgr. Anikó Illés – za posledných 20 rokov naša obec prešla veľkým rozvojom. 

Helena Kocsisová – základná mzda je daná, a môžeme ho zvýšiť maximálne o 60%. Ja 

navrhujem schváliť maximálne zvýšenie. 

Ing. Mikuláš Balogh – prednostka úradu nemá v právomoci odporučiť zvýšenie platu 

starostovi. Na to je kompetentná predsedkyňa finančnej komisie. Za aktivity počas 



posledných 4 rokov už dostal plat. Boli také úlohy, ktoré nevedel splniť (ako ulica kde 

býva Kosik Jozef a mosty, kde býva Hajnal Ladislav). Z týchto dôvodov navrhuje 

schváliť 20% odmenu.   

PhaedDr. Zoltán Priskin – tento bod nepatrí na slávnostné zasadnutie. Nepoznáme 

rozpočet obce.  

Ing. János Bób – utorok novozvoleným poslancov prečítal program ustanovujúceho 

zasadnutia, a medzi bodmi programu bol aj schválenie platu starostovi. Obdržali sme 

od Ministerstvo vnútra smernicu, v ktorej ministerstvo odporúčilo schváliť plat 

starostu na 1. zasadnutí. Pán starosta poznamenal, že v poslednom volebnom období 

sme mali veľa investícií, veľa úspešných projektov.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

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 20%. 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., 

Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková  

 

Proti – Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová 

Zdržal sa – 

 

 

7. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

Ing. János Bób 

       starosta obce 



 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

...........................................     ...........................................  

      Ing. Mikuláš Balogh              Monika Václaveková 

 

 

 

Prednostka obecného úradu:     

........................................... 

           Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Edita Bombiczová 
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