
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

Dátum a miesto konania: 18. júna 2019 o 20.00, v Dome Károlyi. Prítomní: podľa priloženej 

prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov  

5. Vysporiadanie vlastníckych práv nehnuteľností pri rodinnom dome so súp.č. 229 

6. Možnosť podania projektu ,, Prístavba k hasičskej stanici“ 

7. Žiadosti 

8. Interpelácie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

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

privítal prítomných poslancov. Prítomných poslancov bolo 9, takže zasadnutie bolo uznášania 

schopné. Zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam a videozáznam. Videozáznam tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Všetky materiály k programu rokovania mali poslanci k dispozícii v 

elektronickej forme.  

Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. Nakoľko poslanci nemali 

pozmeňujúci návrh na program, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

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 – 

 

2. Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

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

Romana Bombicza a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Viktora 

Kutrucza, Mgr. AnikóIllésa a JUDr. Petera Balogha.  

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

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. Kontrola uznesení 

Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, Ing. Tomášovi Hegedüšovi, ktorý oboznámil 

prítomných so stavom plnenia uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

uznesenie č. 78/180619 -Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  

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. Vystúpenie občanov  

O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem o vystúpenie v 

tomto bode. 

 



5. Vysporiadanie vlastníckych práv nehnuteľností pri rodinnom dome so súp.č. 229 

(príloha č. 1) 

Starosta obce informoval prítomných, že Obec má vo vlastníctve rodinný dom so súpisným 

číslom 229. Bola uzavretá kúpna zmluva medzi Líviou Brnulovou a Obcou Zemné.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

uznesenie č. 79/180619 –Z 

obecné zastupiteľstvo 

ruší   uznesenie č. 67/100519-Z vyčlenenie finančných prostriedkov 

   z rozpočtu obce vo výške 500 Eur na vysporiadanie vlastníckych práv 

   na rodinný dom so súp.č. 229  

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. 80/180619 –Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 500 Eur 

   na vysporiadanie vlastníckych práv na rodinný dom so súp.č. 229 

   a odkúpenie nehnuteľností: 

rodinný dom súpisné číslo 229 na parcele číslo 458/1, 

parcela registra ,,C“ č. 458/1 – 209 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra ,,C“ č. 458/2 – 94 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra ,,C“ č. 459/1 – 144 m2 – záhrada  

 

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. 81/180619 –Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  uzatvorenie Kúpnej zmluvy uzavretej medzi : 

   Lívia Brnula , r. Jóbová nar. 21.10.1972 bytom Neded –  

   ak predávajúca   

Obec Zemné, IČO: 00309371 v zastúpení starostom obec : Ing. János 

Bób – ako kupujúci.  

Predmetom kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti : 

rodinný dom súpisné číslo 229 na parcele číslo 458/1, 

parcela registra ,,C“ č. 458/1 – 209 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra ,,C“ č. 458/2 – 94 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra ,,C“ č. 459/1 – 144 m2 – záhrada  

 

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. Možnosť podania projektu ,, Prístavba k hasičskej stanici“  (príloha 2) 

Ministerstvo vnútra SR vypísalo výzvu číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre obce do výšky 30.000 eur. Vlastné náklady 

projektu je 5%, čo činí max. 1600 eur.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Viktor Kutrucz, PhaedDr. 

Zoltán Priskin 

Viktor Kutrucz – pripomenul, že hasiči majú väčšie množstvo príslušenstva v miestnom PD. 

Po prístavbe by mohli mať každé príslušenstvo na jednom mieste.  

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

hlasovanie: 

uznesenie č. 82/180619 –Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Prístavba k  hasičskej  

  stanici“  v rámci výzvy číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

  2019  vo výške  5%  z vlastných nákladov čo predstavuje sumu  max. 1 600 eur 

  z celkových nákladov projektu 



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. Žiadosti 

Na obecný úrad neboli doručené žiadosti. 

 

 

8. Interpelácie 

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

 

 

9. Rôzne 

Ing. Mikuláš Balogh – sa spýtal na stav výmeny pozemkov strelnice. 

Ing. János Bób – obec má pozemky, na ktoré by sa dalo vymeniť pozemok pri strelnici, ale 

hlavný kontrolór sa s tým nesúhlasil. Treba vypracovať prevádzkový poriadok, aby bolo 

možné naďalej používať strelnicu.  

- Minulý týždeň sa uskutočnilo v obci postrekovanie komárov,  žiaľ čo 

budeme musieť zopakovať.  

Mgr. Henrieta Nagyová–pripomenula, že odročené uznesenie treba pripraviť na ďalšie obecné 

zasadnutie, prípadne dať advokátovi, aby prekontroloval. Opýtala sa, aký je ďalší postup 

neschváleného uznesenia. Odporúčala vykonať krokyvo veci odvodňovacích kanálov. 

Ing. János Bób–mohli by sme pokúsiť spolu s občanmi upraviť mosty, ročné cca 2-3. 

Monika Václaveková –navrhla kúpiť do Dome Károlyi sieťky proti hmyzu.  

PaedDr. Zoltán Priskin–navrhol vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet, a požiadať 

odborný názor. 

Ing. János Bób -  odborný názor je to, že mosty majú urobiť naši občania. Obec má 

vypracovanú projektovú dokumentáciu, podľa ktorého celkový rozpočet realizácie je  

1 000 000 eur.  

 



 

10. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť arokovanie ukončil.  

 

 

 

 

Ing. János Bób 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


