
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 22. februára 2019 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) 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 

 

 

 

 

ROKOVANIE 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý 

privítal prítomných poslancov a hostí. Zasadnutie bolo uznášanie schopné, nakoľko každý 

poslanec bol prítomný. 

Zo zasadnutia bol vyhotovený  videozáznam. Videozáznam 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. 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

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

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

Monika Václaveková 

Proti –  

Zdržal sa –  

 

 

 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

 

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. Za overovateľov zápisnice navrhol 

Helenu Kocsisovú a JUDr. Petra Balogha. Za členov návrhovej komisie navrhol Mgr. 

Henrietu Nagyovú, Romana Bombicza a Viktora Kutrucza. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

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

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

Monika Václaveková 

 



Proti –  

Zdržal sa –  

 

 

3. Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z 2. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Prebehlo hlasovanie o kontrole plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 23/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie    kontrolu plnenia uznesení  

 

Prítomných poslancov: 9 

 

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

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

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

4. Vystúpenie občanov 

O tomto bode sa neotvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v 

tomto bode . 

 

 

5. a) plnenie rozpočtu k 31.12.2018     Príloha č. 1 

b) rozpočtové opatrenia k 31.12.2018    
Starosta predložil správu a odovzdal slovo Márie Bóbovej, ktorá oboznámila prítomných 

s plnením rozpočtu. 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko finančnej komisie k 

veci. 

Helena Kocsisová – komisia prerokovala a doporučuje schváliť plnenie rozpočtu 

a rozpočtové opatrenia k 31.12.2018 

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

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

hlasovanie. 

 

 

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 zmysle Zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

nasledovne: 



Príjmy a výdavky vrátane rozpočtových opatrení 

k 31.12.2018      1.685.660,84 EUR 
 

 

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 – 

 

 

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 zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri 

vykonaných  opatrení o+ 110. 821,08 

a v zmysle §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     

 

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 – 

 

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 znení 

neskorších 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 

 

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. Inventarizácia majetku obce za rok 2018     Príloha č. 2 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila správu o vykonaní inventarizácie 

majetku obce. 



Helena Kocsisová – predložila správu, a pripomenula, že pri inventarizácii majetku obce 

Zemné sa zistilo, že niektoré predmety sú nefunkčné, zastarané,  a vyraďovacia komisia ich 

navrhuje vyradiť z evidencie a zlikvidovať. 

Starosta poprosil Helenu Kocsisovú, aby predložila stanovisko finančnej komisie.  

Helena Kocsisová – inventarizáciu majetku obce komisia na svojom zasadnutí prerokovala a 

navrhuje schváliť OcZ. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Roman Bombicz.  

Roman Bombicz – väčšina nefunkčných predmetov sú počítače, ktoré sú zastarané 

a nefunkčne.  

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

hlasovanie: 

 

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 zastaranosti:  

Dlhodobý hmotný majetok    9 004,33 €  

Drobný hmotný majetok    1 303,37 €  

Celkom               10 307,70 € 

 

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 – 

 

 

7. Projektové zámery         Príloha č. 3 

Starosta obce pripomenul, že obec má teraz možnosť podať žiadosť na 3 projekty. Máme 

možnosť podať žiadosť na vybudovanie kamier. Po prvom obec môže podať žiadosť na 

vybudovanie kamerových systémov v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutie dotácie s názvom ,,S kamerami sa cítia obyvatelia bezpečnejšie“. Pridal k tomu, 

že pred 3 rokmi boli namontované 2 kamery, a teraz keď projekt bude úspešný, môžeme 

nainštalovať ešte 8 kamier. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil Roman Bombicz. 

 

Roman Bombicz – pripomenul, že z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby boli kamery  

umiestnené v obci. 

 

Helena Kocsisová - komisia predložený materiál prerokovala a navrhla schváliť poslancom. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

 

 



 

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 

 

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 – 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s možnosťou výsadby drevín, z podpory 

národného projektu, s názvom „Zelené obce Slovenska“ 

 

Helena Kocsisová tiež predniesla svoje stanovisko k veci, na základe rokovania finančnej  

komisie a navrhla schváliť výsadbu drevín.  

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Henrieta Nagyová,  

PaedDr. Zoltán Priskin, Roman Bombicz 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – bola zvedavá, aké budú výdavky na vyhotovenie projektu, napriek 

tomu, že finančná spoluúčasť obce v tomto projekte nie je potrebná. 

 

Ing. János Bób – pripomenul, že ešte nevie presne, ale cca 2000 – 2500 eur 

 

PaedDr. Zoltán Priskin – Navrhuje komisie životného prostredia sa zaoberať s výsadbou 

drevín. Treba pouvažovať nad tým, do ktorých ulíc by bolo potrebné vysadiť stromy.  

 

Roman Bombicz – poznamenal, že Poslanecký klub navrhuje schváliť tento projekt. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

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 

 



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 – 

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou výstavby tribúny na futbalovom ihrisku, 

v rámci výzvy Úradu vlády SR. Odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko 

finančnej komisie k veci, ktorá v mene komisie navrhol schváliť uznesenie. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu a pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

uznesenie č. 30/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje a) podanie žiadosti o dotáciu vo výške 20 000 eur, 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 

 

 

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 – 

 

 

 

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

Príloha č. 4 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom, pripomenul, že Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Zemné je vypracovaný na 5 rokov, a obec je povinná vyhodnotiť 

PHSR každý rok. 

Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Henrieta Nagyová 

Mgr. Henrieta Nagyová - predniesla svoje stanovisko k veci, a na základe rokovania komisie 

životného prostredia  navrhla schváliť doplnenie PHSR a vyhodnotenie PHSR za rok 2018. 

 

uznesenie č. 31/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo 

 a) schvaľuje  vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  



obce Zemné 2015-2020 za rok 2018  

 

b) schvaľuje vykonať celkovú aktualizáciu PHSR obce a zapracovať 

nasledovné zmeny: 

 

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

vypustiť zateplenie budovy   

 

- Aktivita 2/7 Rekonštrukcia priestorov Galérie – 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“  

 

 

 

 

 

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 – 

 

 

 9. Dom Károlyi – doplnenie interiérovej výbavy 

Starosta obce pripomenul, že stále viac kultúrnych udalosti sa zorganizuje v Dome Károlyi, 

a preto by bolo dobré zabezpečiť interiérové doplnky a jednu dvojlôžkovú izbu na prízemie. 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko finančnej a sociálnej 

komisie k veci.  

 

Helena Kocsisová – komisia navrhuje schváliť uznesenie. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nato predbehlo hlasovanie. 

 

 

uznesenie č. 32/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje    nákup interiérovej výbavy do Domu Károlyi maximálne  

do výšky 5000  €  



 

 

 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 –  

 

 

10. Odpadové hospodárstvo       Príloha č. 5 

Starosta oboznámil prítomných so zmenami týkajúcich sa poplatku za uloženie odpadov. 

Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 

2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatku zobrať do úvahy aj 

mieru vytriedenia odpadu v obci. Čím lepšie triedi obec, tým nižšiu sadzbu poplatku získava, 

a platí nižší poplatok za skládkovanie.Z týchto dôvodov je potrebné na ekodvor a 

kompostáreň zakúpiť váhu. 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Henriete Nagyovej, aby predložila stanovisko životnej komisie  

 

Mgr. Henrieta Nagyová - predložila stanovisko ŽP, územného plánovania a cestovného 

ruchu komisie k veci, a navrhla schváliť uznesenie. 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásili: Viktor Kutrucz, Monika 

Václaveková, PaedDr. Zoltán Priskin, Roman Bombicz. 

Viktor Kutrucz – poprosil podrobnejšie informácie o váhe. 

 

Monika Václaveková–nebolo by dobré, aby sa zvýšila sadzba na ekodvore. 

 

PaedDr. Zoltán Priskin – bude potrebné zvýšiť poplatok za komunálny odpad, občania by 

mali čo najviac separovať odpad.  

 

Roman Bombicz – treba povzbudiť občanov, aby separovali odpad 

 

Monika Václaveková – mohli by sme v uliciach umiestniť vlečku, lebo nemá každý občan 

príves na auto. 

 

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

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 33/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje   zakúpenie váhovej technológie na ekodvor a kompostáreň do  

    výšky 15,000 eur z rezervného fondu 

 

 

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 –  

 

 

11. Miestne komunikácie  

Starosta obce oznámil, že treba intenzívnejšie sa zaoberať s troma ulicami. V najhoršom stave 

je ulica Krivá. Bol podaný projekt na rozšírenie kanalizácie, ale žiaľ bol neúspešný. Treba 

najprv vyriešiť odvodňovanie, a potom asfaltové práce. Projektová dokumentácia s rozpočtom 

bola objednaná, a po vyhotovení s tým sa bude zaoberať komisia životného prostredia. 

Ďalej starosta obce informoval obecne zastupiteľstvo s pasportizáciou miestnych 

komunikácií, ktorá by bola užitočná, ohľadom bezpečnej prevádzky. 

Starosta obce pripomenul, že podľa zákona 369/1990 Z. z. obec je povinná označiť ulice 

s názvami. Občania budú musieť vymeniť preukazy bezplatne.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Mgr. Henrieta Nagyová – pasportizáciu a označenie ulíc dalo by sa dať dokopy, možno, že 

bolo by tak lacnejšie.  

Ing. János Bób –  to sú dve rôzne veci 

Mgr. Anikó Illés – do kedy treba spraviť nové doklady? 

Ing. János Bób – občania majú na to niekoľko mesiacov  

 

 

 

12. Rekonštrukcia náhrobného kameňa farárov slúžiacich a pochovaných v obci 

Príloha č. 6 

 

Pán starosta oboznámil prítomných s týmto bodom. V minulom roku podal žiadosť „Mária 

légió“ o dotáciu na obnovu náhrobného kameňa Czuczora Pála, Juhásza Istvána a Marosi 

Józsefa. Pán starosta navrhol, že výdavky na obnovu náhrobného kameňa bude hradiť obec, 

nakoľko boli kňazmi našej obce. 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko finančnej komisie. 

 

Helena Kocsisová – finančná komisia rokovala o tomto bode, členovia komisie doporučujú 

obecnému zastupiteľstvu predložený materiál schváliť z kapitálových výdavkov obce. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásili: Monika Václaveková, 

Alžbeta Illésová. 

 

Alžbeta Illésová – poďakovala starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za dotáciu. 

 

Monika Václaveková – nepovažuje za dobrý nápad, že obnovu náhrobného kameňa chce 

financovať zo zbierky na Strekových dňoch.    

Po ukončení rozpravy hlasovali prítomní nasledovne: 

 

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 kapitálových výdavkov obce 

 

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 – 

 

 

13. Správa hlavného kontrolóra      Príloha č. 7 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorá tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, 

JUDr. Peter Balogh 

 

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že sa nepatrí hovoriť o niekomu, ktorý nie je prítomný. 

- Opýtal sa, či obec Zemné bola niekedy vlastníkom cesty /ulice 

Turecká/, a či boli dôkazy o tom? 

 

JUDr. Peter Balogh – bol zvedavý nato, čo znamená v eurách “ekonomicky nevýhodná“ 

Ing. Tomáš Hegedűš – pripomenul, že keď vymeníme poľnohospodársku pôdu  za pozemok, 

ktorý je pod strelnicou, za to už obec nebude dostávať nájomné a to už bude strata. 

Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu niet viac pripomienok, nato prebehlo hlasovanie. 

 

uznesenie č. 35/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné 

v roku 2018 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Roman, Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta 

Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková 

 

Proti –Mikuláš Balogh, Ing. 

Zdržal sa – Peter Balogh, JUDr. 

 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrole 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. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nakoľko poslanci nemali pripomienky, 

postúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 



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. 

 

 

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 – 

 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolu vlastníckeho práva časti ulice Turecká, 

parcela registra C č. 3812 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Henrieta Nagyová, 

Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Branislav Illés. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – oznámila, že v minulosti neidentifikované vlastnícke práva sa 

napísali na list vlastníctva  obce. Keď občan vedel potvrdiť, že je to jeho majetok, tak podľa 

občianskeho zákonníka sa zapísal na list vlastníctva občana.  

 

Ing. Mikuláš Balogh - v tejto fáze obecne zastupiteľstvo nemá nič spoločné s touto vecou. 

Pán hlavný kontrolór by mal najprv informovať pána starostu. Pán starosta potom sa 

rozhodne, či má začať konanie v tejto veci. 

 

Ing. Branislav Illés – má taký pocit, ako keby ukradol uvedenú časť v Tureckej ulici. 

Poprosil hlavného kontrolóra, osobné problémy vyriešili spoločne.   

 

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

hlasovanie: 
 

uznesenie č. 37/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

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

parcela registra C č. 3812  

 

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 – 
 



 

 

 

uznesenie č. 38/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

odporúča starostovi obce Zemné na začatie konania v tejto veci.  

 

Návrh uznesenia nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Viktor Kutrucz,  

 

Proti –  

 

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

Helena Kocsisová, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková 

 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrole finančných operácií obce Zemné za 

obdobie január – december 2018. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásil: Ing. Mikuláš Balogh 

 

Ing. Mikuláš Balogh– poďakoval hlavnému kontrolórovi za úroveň spracovania materiálov  

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Poslanci hlasovali 

nasledovne: 

 

uznesenie č. 39/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

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

január – december 2018  

 

 

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 – 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrole  plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

obce Zemné za roky 2014 – 2018. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásil: JUDr. Peter Balogh, Ing. 

Mikuláš Balogh 

 

JUDr. Peter Balogh – pripomenul, že výmena pozemku pod strelnicou napr. za ornú pôdu by 

nebolo nevýhodné, lebo ten pozemok má cca 20 árov, za ktoré 



PD Zemné vyplatí prenájom za rok cca 20 euro. To nie je 

ekonomická nevýhoda.  

Opýtal pána starostu, že rokovanie s PD Zemné prečo sa trvá tak 

dlho. 

 

Ing. Mikuláš Balogh–  citoval zo správy hlavného kontrolóra, a pripomenul, že na základe 

správy vyzerá tak, že poslanci, ktorí sa hlasovali o týchto veciach sa zle rozhodli.  

 

 

Ing. János Bób–už aj v minulosti sa podarilo vymeniť pozemok na Gúgu. Trvalo sa to 

približne 2,5 roky, ale podarilo sa nám vtedy vymeniť 9,6 ha 

pozemkov. Tieto výmeny sa trvajú dosť dlho. 

 

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

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 40/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

obce Zemné za roky 2014 – 2018  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

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

Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková 

 

Proti –  

Zdržal sa – Peter Balogh, JUDr. 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrole poskytnutých dotácií za 1. polrok 2018, 

a odpovedal Ing. Mikulášovi Baloghovi, že do správy napísal svoj názor, a nechcel uraziť 

poslancov obecného zastupiteľstva.  

Do rozpravy sa prihlásil: JUDr. Peter Balogh 

 

JUDr. Peter Balogh– bolo by dobre rozšíriť VZN, čo sa týka dotácií.  

 

Ing. Mikuláš Balogh – opýtal sa hlavného kontrolóra, že na ktoré združenie si myslel 

 

Ing. Tomáš Hegedűš – pripomenul, že na Poľovnícke združenie v Zemnom 

 

Ing. Mikuláš Balogh - Poľovnícke združenie vždy vrátilo dotáciu späť do majetku obce.  

Tí ktorý poznali strelnicu pred 15 rokmi, vedia o čom sa hovorím. Poľovnícka spoločnosť na 

rok 2019 nepožadovala dotáciu.  

 

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

hlasovanie: 
 

 



 

uznesenie č. 41/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

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

 

 Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Monika 

Václaveková 

 

Proti – Mikuláš Balogh, Ing.  

 

Zdržal sa – Peter Balogh, JUDr., Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

 

14. Zmeny a doplnky do štatútu obce Zemné     Príloha č. 8 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom .Novela zákona  č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení priniesla zmeny, ktoré nie sú v súlade so Štatútom obce Zemné, preto 

navrhujeme doplnenia do Štatútu obce. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu, a poslanci jednohlasne schválili nasledovné uznesenie: 
 

uznesenie č. 42/220219-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  

 

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 – 

 

 

uznesenie č. 43/220219-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.  

 

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 – 

 

 

uznesenie č. 44/220219-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 

 

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 – 

 

 

15. Vymenovanie členov komisií, odborníkov z radov občanov obce Príloha č. 9 

Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom a odovzdal slovo predsedu PaedDr. 

Zoltánovi Priskinovi, ktorí predniesol svoje stanovisko k veci, a na základe rokovania komisie 

kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií navrhol schváliť členov z radov občanov. 

 

uznesenie č. 45/220219-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.  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

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

Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Monika Václaveková 

 

Proti –  

Zdržal sa – Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

Starosta obce odovzdal slovo predsedkyne Mgr. Henriete Nagyovej, ktorá predniesla svoje 

stanovisko k veci, a na základe rokovania komisie životného prostredia navrhla schváliť 

členov z radov občanov. 

 

uznesenie č. 46/220219-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 

Imrich Petró 

 

b) za podpredsedu komisie: Ing. Mikuláš Balogh 

 

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 – 

 

Starosta obce odovzdal slovo predsedu JUDr. Petrovi Baloghovi, ktorí predniesol svoj 

stanovisko k veci, a na základe rokovania komisie verejného poriadku navrhol schváliť členov 

z radov občanov. 

 

 

 



 

uznesenie č. 47/220219-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 

 

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 – 

 

 

Starosta obce odovzdal slovo predsedkyne Helene Kocsisovej, ktorá predniesla svoje 

stanovisko k veci, a na základe rokovania finančnej a sociálnej komisie navrhla schváliť 

členov z radov občanov. 

 

uznesenie č. 48/220219-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 

 

Ing. Ingrid Madarászová sa vzdáva odmeny za prácu vo finančnej komisii odo dňa zvolenia 

t.j. 22.2.2019 do 28.2.2019 (vrátane) 

 

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

              Ing. Ingrid Madarászová 

 

b) za podpredsedu komisie: Mgr. Henrieta Nagyová  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

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

Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Monika Václaveková 

 



Proti –  

Zdržal sa – Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

 

16. Zriadenie obecnej rady       Príloha č. 10 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Mikulášovi Baloghovi.  

 

Ing. Mikuláš Balogh - predkladal návrh na zriadenie obecnej rady z poslancov obecného 

zastupiteľstva. Navrhol, aby predsedom bol zástupca starostu obce a súčasne predstaviteľ 

SMK, a členov navrhol z radov nezávislých poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásili: Roman Bombicz, PaedDr. 

Zoltán Priskin, Mgr. Anikó Illés 

 

Roman Bombicz–informoval prítomných, že 15. januára ustanovili Poslanecký klub SMK, 

a podľa zákona navrhol, aby aj Most – Híd mal poslanca v obecnej rade.  

 

PaedDr. Zoltán Priskin – pripomenul, že v minulosti už bola zriadená obecná rada. Na 

neformálnom zasadnutí 6 poslancov podporovalo zriadenie obecnej rady. Najprv by sme mali 

rozhodnúť o tom, či bude obecná rada zriadená, a potom voliť členov rady. 

 

Mgr. AnikóIllés - Nie je ani proti, ani za zriadenie obecnej rady, ale vidí, že obecné 

zastupiteľstvo má dobrú spoluprácu. Program na zasadnutie môžu navrhovať aj jednotlivé 

komisie.  

 

Ing. JánosBób - pred niekoľkými rokmi nemal zmysel zvolávať obecnú radu, pretože nemá 

rozhodujúce právo, a všetko sa dá prerokovať na zasadnutiach komisií. 

 

Poslanci hlasovali nasledovne: 

 

uznesenie č. 49/220219-Z  

obecné zastupiteľstvo  

zriaďuje v zmysle § 14 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. 

obecnú radu v zložení zástupca starostu obce ako predseda a 

dvaja poslanci obecného zastupiteľstva ako členovia rady.  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin 

PaedDr., Monika Václaveková 

 

Proti –  

Zdržal sa – Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz 

 

 

uznesenie č. 50/220219-Z 

obecné zastupiteľstvo  

ukladá obecnému úradu v zmysle bodu (1) § 16 vypracovať do 

29.3.2019 návrh rokovacieho poriadku obecnej rady, návrh na 



zmenu štatútu obce a návrh na zmenu rokovacieho poriadku 

obce.  

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin 

PaedDr., Monika Václaveková 

 

Proti –  

Zdržal sa – Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz 

 

 

17. Žiadosti 

Na obecný úrad neboli doručené žiadosti. 

 

 

18. Interpelácie 

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

 

 

19. Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných o nasledujúcich bodoch: 

 

 Možnosť výstavby obecných nájomných bytov 

 Bytový park Gúg 

 Čierna skládka v časti Malý Ostrov 

 Jazykový kurz v Zemnom 

 Privítanie „Svätej koruny“ v Zemnom 

 Jarné ťaženie 

 Informácia o založenie poslaneckého klubu 

 Projekty ÚPSVR a MŠ SR  

 Výstava v Dome Károlyi 

 

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že treba aktualizovať program rozvoja bývania obci 

Zemné, a informoval prítomných, že podľa zákona hlavný kontrolór musí predkladať správu 

o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová–program rozvoja bývania obci treba naozaj aktualizovať, a urobiť 

primerané a vhodné opatrenia a splniť ciele. 

 

 

PaedDr. Zoltán Priskin – neodmieta výstavbu obecných nájomných bytov, ale informoval sa 

 o „ Gólya ház program“. 

- Opýtal sa, že priestory v Dome Károlyi budú zabezpečene zadarmo 

pre jazykovú školu?  

- Navrhol umiestniť v obci „kalendár udalosti“, aby boli občania 

vopred informovaní o podujatiach. 

 

Ing. JánosBób – kalendár udalosti už bol vypracovaný aj v prechádzajúcom volebnom 

období  



- Pre jazykovú školu obec zabezpečuje priestory zadarmo, aby 

občania nemuseli platiť aj za to. 

- Dá sa aktualizovať program rozvoja bývania obci, ale najprv treba 

sa rozhodnúť o tom, že budeme vybudovať ONB alebo obnoviť 

staršie domy. 

 

Judr. Peter Balogh – na projektovú dokumentáciu starej budovy COOP Jednota, bývalé OcZ 

schválilo 20,000 euro. Je zvedavý, v akom stave je teraz projektová dokumentácia? 

 

Ing. János Bób– napriek tomu, že bolo uznesenie schválené, rozhodol sa, že počká na  

novozvolené zastupiteľstvo, aby aj oni mohli vyjadriť svoj názor. 

 

Monika Václaveková – podporuje výstavbu obecných nájomných bytov 

 

 

20. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Ing. János Bób 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

…………………………………..    …………………………………...  

Helena Kocsisová     JUDr. Peter Balogh 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

 

 

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

         Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Edita Bombiczová 


