
Návrh uznesení 

na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konané dňa 22. februára 2019 v Dome Károlyi 

 
uznesenie č. 23/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení 

 

 

 

 

uznesenie č. 24/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  Plnenie rozpočtu za 4q 2018, k 31.12.2018  

 

b) schvaľuje Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za 4q 2018, 

k  31.12.2018, zmenu rozpočtu v zmysleZákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávya o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov 

nasledovne: 

Príjmy a výdavky vrátane rozpočtových opatrení 

k 31.12.2018      1.685.660,84 EUR 

 

 

 

 

uznesenie č. 25/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   Rozpočet a rozpočtové opatrenie k 31.12.2018 

Rozpočtové opatrenie  §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie 

celkového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskejpôsobnosti obce pri 

vykonaných  opatrení o+ 110. 821,08 

a vzmysle §20-22 „Zásad“ pri dodržaní vyrovnanosti 

rozpočtových príjmov a výdavkov  

k 31. 12. 2018    1.685.660,84 EUR 

 

Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31. 12. 2018 

PRÍJMY spolu v EUR       1 685 660,84 

VÝDAVKY spolu         1 685 660,84 

 

 v tom:      BEŽNÝ ROZPOČET       

Príjmy spolu:        1 476 029,89 

z toho: OBEC        1 474 489,89 

RO – Základné školy             1 540,00 

Výdavky spolu:        1 387 438,48 

z toho: OBEC           856 492,69 

RO – Základné školy         530 945,79     

 



v tom:       KAPITÁLOVÝ ROZPOČET     

 Príjmy spolu:        87 422,41

 Z toho: OBEC                        87 422,41 

 RO – Základné školy                    0,00 

Výdavky spolu:        229 349,11 

z toho: OBEC           229 349,11 

RO – Základné školy         0,00     

 

 

 

 

 

 v tom:        FINANČNÉ OPERÁCIE      

Príjmy spolu:         122 208,54 

Z toho: OBEC         122 208,54 

 RO – Základné školy                  0,00 

Výdavky spolu:        68 873,25 

z toho: OBEC           68 873,25  

RO – Základné školy        0,00     

 

 

 

uznesenie č. 26/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2018 

Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením 

v zmysle ustanovenia §14zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zneníneskorších predpisov podľa predloženého návrhu k 31. 12. 2018 

v celkovej výške 

VÝDAVKY spolu        1 685 660,84 EUR 

V tom: Obec         1 154 715,05 EUR 

RO – Základné školy          530 945,79 EUR 

v tom rozpočtové opatrenie k 31. 12. 2018  vo výške                         + 110. 821,08 

EUR 
      V členení:  

  BEŽNÝ ROZPOČET    110 202,08

 z toho: OBEC   program 01-10   74 581,72 

            RO – Základné školy program 09    35 620,36 

 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET    0,00 
z toho: OBEC   program 01-10    0,00 

RO – Základné školy - program 09     0,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE    619,00 
z toho: OBEC  program 06– Bývanie a občianska vybavenosť         619,00 

 

 

 

 

 



uznesenie č. 27/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o prevedenej riadnej 

inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

a vlastného imania Obce Zemné k 31.12.2018 

 

schvaľuje vyradenie majetku z dôvodu fyzického a morálneho 

opotrebovania a technickej zastaralosti:  

Dlhodobý hmotný majetok    9 004,33 €  

Drobný hmotný majetok    1 303,37 €  

Celkom               10 307,70 € 

 

 

 

uznesenie č. 28/220219-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 20 % z celkových 

oprávnených výdavkov čo činí 4.701,00 EUR z rezervného 

fondu obce 

 

 

 

uznesenie č. 29/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného 

projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“  

na výsadbu drevín v obci Zemné 

 

 

uznesenie č. 30/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje a) podanie žiadosti o dotáciu na ,,Výstavbu tribúny na 

futbalovom ihrisku“ v rámci výzvy Úradu vlády SR programu 

Podpora rozvoja športu na rok 2019 

  
 

b) 5 % finančnej spoluúčasti z celkových nákladov projektu 

maximálne do výšky1.053 eur 

 

 

 

 

 

 



uznesenie č. 31/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Zemné 2015-2020 za rok 2018 

 

doporučuje    pri aktualizácii PHSR obce Zemné vykonať nasledovné zmeny 

 

- Aktivita 2/2 Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia -  

vypustiť zateplenie budovy 

 

- Aktivita 2/7 Rekonštrukcia priestorov Galérie – vynechať 

 

- Aktivita 2/9 Informatizácia obecnej knižnice – vynechať 

- Aktivita 2/10 Vytvorenie nových priestorových podmienok pre 

obecný úrad s rekonštrukciou bývalej budovy Coop Jednota 

Nové Zámky a.s. - vypustiť ,, s rekonštrukciou bývalej budovy 

Coop Jednota Nové Zámky a.s.“ 

 

- Aktivita 5/3 Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu -

vypustiť ,, uloženie kontajnerov na verejných priestranstvách na 

zber papiera, skla, PET fliaš atď“ 

 

- Aktivita 5/2 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné  - 

doplniť ,, rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc“ 
 

 

 

uznesenie č. 32/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  nákup interiérovej výbavy do Domu Károlyi maximálneho 

výšky 5 000  € 

 

 

 

uznesenie č. 33/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zakúpenie váhovej technológie na ekodvor a kompostáreň do 

výšky 15,000 eur 

 

 

 

uznesenie č. 34/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie finančných prostriedkov na prerábku hrobového miesta 

Czuczora Pála, Juhásza Istvána a Marosi Józsefa vo výške 2 508 

€ z bežných výdavkov obce 

 

 

 



uznesenie č. 35/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné 

v roku 2018  

 

 

 

uznesenie č. 36/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie Správu z kontroly splnenia povinnosti vedúcich pracovníkov 

podať majetkové priznanie do 31. marca kalendárneho roka na 

základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

 

 

uznesenie č. 37/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie  Správu z kontroly vlastníckeho práva časti ulice Turecká, 

parcela registra C č. 3812 

 

odporúča  starostovi obce Zemné na začatie konania v tejto veci 

 

 

 

uznesenie č. 38/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie Správu z kontroly finančných operácií obce Zemné za obdobie 

január – december 2018 

 

 

uznesenie č. 39/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  Správu z kontroly plnenia uznesení obecného    zastupiteľstva 

obce Zemné za roky 2014 – 2018 

 

 

uznesenie č. 40/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  Správu z kontroly poskytnutých dotácií za 1. polrok 2018 

 

 

 

uznesenie č. 41/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zmenu a doplnenie čl. 11 Štatútu obce Zemné, ktorý po zmene a 

doplnení znie nasledovne: 

 

 



čl. 11 

Hlavný kontrolór 

 

 4) Okrem úloh hlavného kontrolóra upravených v § 18 f zákona č. 369/1990 

  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór 

  vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a 

  pracovníkov  obce 
 

 

 

uznesenie č. 42 /220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     zmenu a doplnenie čl. 17 Štatútu obce Zemné, ktorý po zmene a doplnení 

znie nasledovne: 

 

čl. 17 

Zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti 

 

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta 

zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. 

2) Zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti sa zvoláva oznámením v 

obci obvyklým spôsobom minimálne 3 dni pred jeho konaním. O 

prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ku ktorej sa pripojí 

prezenčná listina prítomných. 

 

 

 

 

uznesenie č.  43/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     

 

zmenu a doplnenie čl. 19 Štatútu obce Zemné, ktorý sa dopĺňa o bod č. 6 a ktorý po 

zmene a doplnení znie nasledovne:  

 

6) Obec je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu činností: 

a) Výroba nápojov 

b) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

c) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

d) Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry 

a cementu 

e) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 

f) Výroba a hutnícke spracovanie kovov 

g) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

 

 

 

 



uznesenie č. 44/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

volí a) Členov komisie kultúry mládeže, náboženstva, športu 

a médií v Zemnom, z radov občanov: 

 

- Emília Bodóová 

- Patrik Farkas 

- Eva Kantár 

- Kristína Královicsová 

- Milan Tamás Nagy, Mgr. 

- Mária Takácsová, Mgr. 

b)  Moniku Václavekovú za podpredsedu komisie školstva, 

mládeže, náboženstva, športu a médií v Zemnom. 

 

 

uznesenie č. 45/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

volí    a) za členov komisie Životného prostredia, územného  

plánovania  a cestovného ruchu nasledovných 

odborníkov z radov občanov :            

                                                    

 Ing. Katarína Takácsová                                                                         

                                                            Zoltán Gőgh                                                                            

                                                            Štefan Balogh 

 

    b) za podpredsedu komisie:  Ing. Mikuláš Balogh 

 

 

 

uznesenie č. 46/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

volí a) za členov komisie verejného poriadku - odborníkov 

z radov obyvateľov obce: 

 

         Kubiček Ladislav 

 Zifcsák Ján 

        Keseg Oto 

 Kocsis Tomáš 

 

 

b)  za podpredsedu komisie verejného poriadku: 

 Kutrucz Viktor 

 

 

 

 

 



uznesenie č. 47/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

volí a) za členov Finančnej a sociálnej komisie – odborníkov z radov 

obyvateľov obce 

 

Evu Adamovicsovú 

Ing. Andreu Baloghovú 

Máriu Kocsisovú 

Ing. Ingrid Madarászovú 

 

b)  za podpredsedu komisie: Mgr. Henrieta Nagyová 
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