
                   
 
       Ing. Bób János                        Starosta obce Zemné 

                            Obecný úrad Zemné                                                                       Hlavná 268                                                                                                                                  
tel.                       tel : 035/6476  101                                                                fax:  035/6476 101   
 
 

 
Pozvánka 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení § 12 ods. 1 a 

 v znení neskorších predpisov 
zvolávam 

3. zasadnutie  obecného zastupiteľstva v Zemnom 
na deň 22. februára 2019 (piatok) so začiatkom o 17.00 hod  

 v Dome Károlyi v Zemnom   
 

 
 
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) plnenie rozpočtu k 31.12.2018 

b) rozpočtové opatrenia k 31.12.2018 

6. Inventarizácia majetku obce za rok 2018 

7. Projektové zámery  

a) Kamerový systém 

b) Možnosť výsadby drevín 

c) Možnosť výstavby futbalovej výbavy 

8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – vyhodnotenie za rok 2018 

9. Dom Károlyi – doplnenie interiérovej výbavy 

10. Odpadové hospodárstvo 

11. Miestne komunikácie  

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ulica Krajná, Krivá, Orechová  

b) Pasportizácia miestnych komunikácií 

c) Označenie ulíc 

12. Rekonštrukcia náhrobného kameňa farárov slúžiacich a pochovaných v obci 

13. Správa hlavného kontrolóra  

a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2018 

b) Správa z kontroly - Kontrola 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. 



c)  Správa z kontroly - Kontrola vlastníckeho práva časti ulice Turecká, parcela registra 

C č. 3812 

d)  Správa z kontroly - Kontrola finančných operácií obce Zemné za obdobie január – 

december 2018. 

e)  Správa z kontroly - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Zemné za 

roky 2014 – 2018 

f) Správa z kontroly - Kontrola poskytnutých dotácií za 1. polrok 2018  

14. Zmeny a doplnky do štatútu obce Zemné 

15. Vymenovanie členov komisií, odborníkov z radov občanov obce 

16. Zriadenie obecnej rady 

17. Žiadosti 

18. Interpelácie 

19. Rôzne 

a) Možnosť výstavby obecných nájomných bytov 

b) Bytový park Gúg 

c) Čierna skládka v časti Malý Ostrov 

d) Jazykový kurz v Zemnom 

e) Privítanie „Svätej koruny“ v Zemnom 

f) Jarné ťaženie 

g) Informácia o založenie poslaneckého klubu 

h) Projekty ÚPSVR a MŠ SR  

i) Výstava v Dome Károlyi 

20. Záver 

 

 

 

 

Podklady na rokovanie nájdete na web stránke obce Zemné – Úradná tabuľa – Dokumenty na 

pripomienkovanie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. János Bób  
  starosta obce 
 

 
 



 
           Bób János, mérnök                 Szímő község polgármestere 

                   Községi Hivatal Szímő                                                                        Hlavná 268                                                                                                                   
tel.              tel: 035/6476  101                                                                           fax:  035/6476 101   
 
 

Meghívó 
A SZNT 369/1990 a községi rendelkezés törvényének 12.§ 1. bek. 

és  annak teljes változatai értelmében 
meghívom 

Önt a képviselő testület  
3. ülésére, amelyet 2019. február 22-én (pénteken),    

17.00 órai kezdettel tartunk  
a Károlyi Házban  

 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Megnyitó, programpontok elfogadása 

2. Jegyzőkönyvvezető kinevezése, jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság 

megválasztása 

3. Határozatok ellenőrzése 

4. Lakosok felszólalása 

5. a) költségvetés teljesítése 2018. december 31-hez 

b) költségvetési intézkedések 2018. december 31-hez 

 6.   Községi vagyon leltározása a 2018-as évre  

7.   Pályázati lehetőségek 

 a ) kamera rendszer 

 b) lehetőség faültetésre  

 c) lehetőség futball felszerelés bővítésére  

8.   A község gazdaság és társadalom fejlesztési programja – 2018-as év kiértékelése  

9.  Károlyi ház – belső berendezés kibővítése 

10. Hulladékgazdálkodás  

11.Helyi utak 

 a) helyi utak felújítása – Szélső utca, Görbe utca, Diófa utca 

 b) helyi utak paszportizációja  

 c) utcák megjelölése 

12. A községben szolgáló és eltemetett plébánosok síremlékének rekonstrukciója 

13. Főellenőr jelentése 

 a) főellenőr jelentése a 2018-as év  ellenőrzési tevékenységeiről 

b) főellenőr jelentése - a vezető beosztásban lévő dolgozók vagyonnyilatkozatának 

beadása naptári év március 31-ig az 552/2003 törvény értelmében  

c) főellenőr jelentése – a tulajdonjog ellenőrzése a Török utca egy részében, a 3812 

parcella számon 

 



d) főellenőr jelentése – Szímő község pénzügyi műveletének ellenőrzése 2018. 

január – december időszakára 

e) főellenőr jelentése – önkormányzati határozatok teljesítésének ellenőrzése a 

2014 – 2018-as időszakra 

f) főellenőr jelentése - A 2018. első felében benyújtott támogatások ellenőrzése 

 14. Módosítások és változtatások Szímő község alapszabályzatában  

 15. Bizottsági tagok kinevezése a lakosság köréből 

16. Községi tanács megalapítása 

17. Kérvények 

18. Interpellációk 

19. Egyéb 

a) lehetőség községi bérlakások építésére 

b) lakópark Gúg 

c) fekete szemét lerakat Kisszigetnél  

d) Nyelviskola Szímőn 

e) Szent Korona fogadása Szímőn 

f) Tavaszi hadjárat 

g) Információ a képviselői klub alapításáról 

h) Projektek  

i) Kiállítás a Károlyi házban 

 

20. Zárás 

   
 
Az önkormányzati gyűlés anyagait megtalálják a község web oldalán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bób János  
polgármester 

  
 
 

 


