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1. Úvodné slovo starostu obce

2018

Ctení občania, vážení poslanci Zastupiteľstva obce Zemné

Rok 2018 bol začiatkom piateho volebného obdobia do orgánov
samosprávnych krajov a bol posledným rokom štvorročného volebného
obdobia 2014-2018, ako aj zmenou zastupiteľských orgánov samospráv obcí a miest na
ďalšie volebné obdobie, na obdobie 2018 - 2022, aby ako samostatné orgány verejnej
správy zabezpečili, zveľaďovali, chránili záujmy svojich obyvateľov, vykonávali vo svojej
pôsobnosti správu školstva, sociálnych vecí, dopravy, prenesené výkony verejnej správy,
oblasť športu a kultúry, cestovného ruchu v rámci regionálnych a finančných možnosti.
Výročná správa Obce Zemné a jej konsolidovaného celku za hodnotené rozpočtové
obdobie 2018 je zostavená v zmysle ustanovenia § 20 až 22 Zákona č. 431/2002
o účtovníctve, ako povinnosť účtovnej jednotky zostaviť výročnú správu možnosťou
zostavenia spojenej výročnej správy za konsolidovaný celok obce pri zohľadnení vzájomných
vzťahov medzi účtovnými jednotkami konsolidovaných subjektov.
Konsolidovaná výročná správa Obce Zemné za rok 2018 je dokumentom, ktorý
prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí ako obec hospodárila v uplynulom roku, poskytuje aj
základné informácie o majetku a finančnej situácií konsolidovaného celku i jej jednotlivých
súčastí, rozpočtových organizácií. Konsolidovaná výročná správa obce je prehľadom aj
toho, čo všetko sme dokázali vlastným pričinením a spoločným úsilím.
Doterajšie výsledky umocnia naše presvedčenia, že sme súčasťou riešení a nie
problémov, že spoločne vieme presadzovať oprávnené požiadavky samosprávy a občanov,
že postavenie samosprávy záleží aj od nás, od nášho vzťahu k princípom a hodnotám.
V roku 2017 dosiahnuté druhé miesto v súťaži „Dedina roka“ potvrdzuje našu snahu,
„myslieť dopredu“, v roku 2018 obec Zemné bola vyznamenaná Európskym
diplomom, ktorú obci udelila Rada Európy.
Hospodárenie obce a obhospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami obce
vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj obce, čo krok za krokom napomôže pri realizácií
zámerov a programov v ďalšom období.
Ďakujeme, ďakujem za spoločné úsilie a verím, že dosiahnuté výsledky aj v hodnotenom
období prispeli ku skvalitneniu života obyvateľov obce.
S úctou

Ing. János Bób – starosta obce
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2.

Identifikačné údaje obce

2.1.

Základné postavenie obce určuje Ústava SR a ďalej ho spresňujú úvodné

ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Základom samosprávy je obec, ktorá tvorí
samostatný, samosprávny územný a správny celok Slovenskej republiky vytvorený v súlade
so zákonom č. 369/1992 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Zemné, ako samostatný právny subjekt vznikol dňom 01. januára 1991.
Je právnickou osobou, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.
Názov obce:
Zemné
Sídlo:
Obecný úrad Zemné 268, 941 22 Zemné
IČO:
00 309371
Štatutárny orgán obce:
starosta obce
Telefón:
035/6476 101
Mail:
obecny.urad@zemne.sk
Webová stránka:
www.zemne.sk

2.2.

Obec Zemné je zriaďovateľom 2 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, 2
školských zariadení, súčasť školy, 2 predškolských zariadení a 1 stravovacie zariadenie bez
právnej subjektivity.
Rozpočtové organizácie Obce Zemné – ako súčasť konsolidovaného celku:
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos
Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
Sídlo (adresa) školy:
Školská 845, 941 22 Zemné
Štatutárny orgán školy:
riaditeľ školy
Identifikačné číslo školy:
37860844
Telefón:
035/6476114
Mobil:
0918/894888
E-mail:
zs.jedlik@gmail.com
Webová stránka školy:
www.zsjedlik.edupage.org
Dátum vzniku rozpočtovej organizácie: 01.04.2002
Dátum zriadenia RO:
01.07.2002 (prechod zriaďovateľskej pôsobnosti)
Základná škola, Školská 846, Zemné
Sídlo (adresa) školy:
Štatutárny orgán školy:
Identifikačné číslo školy:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:
Dátum vzniku rozpočtovej organizácie:
Dátum zriadenia RO:

Školská 846, 941 22 Zemné
riaditeľ školy
37864033
035/6476138
zs.slov@zemnet.sk
http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo
01.01.2002
01.07.2002 (prechod zriaďovateľskej pôsobnosti)
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2.2.1.1. Samospráva
Základnými orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, zriaďuje ďalšie svoje
orgány, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné
a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Orgánmi obce a spôsob ich voľby: Orgánmi obce sú dva a to:
1. Starosta obce
a) Zástupca starostu
2. Obecné zastupiteľstvo
a) Členovia obecného zastupiteľstva
b) Komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie
Funkcia starostu je verejná funkcia. Vo volebnom období 2014-2018 a v komunálnych
voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018, do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie
2018 - 2022, bol novozvolený za starostu Ing. János Bób.
Zástupca starostu zastupuje starostu, ktorého vymenúva starosta na volebné obdobie
z radov poslancov na volebné obdobie. Na roky 2014 – 2018, po zložení sľubu poslanca dňa
05.12.2014, do 08.12. 2018, do dňa zloženia sľubu nových zvolených poslancov, zastávala
poslankyňa, Ildikó Országhová. Novozvolený zástupca starostu bol vymenovaný
v zákonom stanovenom termíne.

2.2.1.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo: Poslanci obecného zastupiteľstva, sú taktiež zvolení na základe
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Obecné
zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce.
Členovia Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018: Obecné
zastupiteľstvo v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 317/110814-Z dňa
11.08.2014 sa uznieslo o zvolení 9 poslancov.
Na základe výsledkov volieb 15.11.2014 a po zložení sľubu dňa 05.12.2014, zastávajú
funkciu poslanca (uzn. 02/051214-Z):
Balogh Mikuláš, Ing.
Kocsisová Helena
Balogh Peter, JUDr.
Kocsis Tomáš
Bombicz Roman
Nagy Ľudovít, Ing.
Farkas Patrik
Országhová Ildikó
Václaveková Monika
Výsledkom komunálnych volieb konaného dňa 10.11.2018 a po zložení sľubu
novozvolených poslancov dňa 08.12.2018 (uznesenie č. 1/081218-Z )
na volebné obdobie 2018 - 2022 zastávajú funkciu 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
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Komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie (uznesenie č. 06/051214-Z)
a) Finančná a sociálna komisia
predsedkyňa komisie:
členovia:
poslanci
odborníci z radov obyvateľov

Kocsisová Helena
Országhová Ildikó
Nagy Ľudovít, Ing.
Václaveková Monika
Csákvári Dionýz
Madarászová Ingrid, Ing.
Tóthová Mária

b) Komisia kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií
predseda komisie:
Bombicz Roman
členovia:
poslanci
Kocsisová Helena
Farkas Patrik
Václaveková Monika
Balogh Peter, JUDr.
odborníci z radov obyvateľov
Kantár Éva
Kubiček Ladislav
Litavec Noémi
Bodóová Emília
c)

Komisia životného prostredia, územného plánovania a cestovného ruchu
predsedkyňa komisie:
Országhová Ildikó
členovia:
poslanci
Nagy Ľudovít, Ing.
Farkas Patrik
Balogh Mikuláš, Ing.
Kocsis Tomáš
odborníci z radov obyvateľov
Nagy Milan Tamás
Balogh Július
Gőgh Zoltán
do 29.11.2015
Országhová Kitti, Ing.
uzn. č. 174/301115-Z od 30.11.2015
Takácsová Katarína, Ing.

d) Komisia verejného poriadku
predseda komisie:
členovia:
poslanci
odborníci z radov obyvateľov
od 11.08.2017 uzn. č. 390/110817-Z
do 16.11.2017 uzn. č.435/161117-Z
e)

Kocsis Tomáš
Balogh Mikuláš, Ing.
Balogh Peter, JUDr.
Bombicz Roman
Hovorka Pavol
Hajnal Ladislav
Kutrucz Viktor
Illés Branislav, Ing.
Tóth Tibor, Ing.

Komisia na ochranu verejného záujmu (uzn. č. 48/240215-Z)
predseda komisie:
Balogh Peter, JUDr.
členovia:
poslanci
Kocsisová Helena
Václaveková Monika
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Komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie z radov poslancov na volebné obdobie
2018 - 2022 na základe uznesenia OcZ č. 2/081218-Z
a) Finančná a sociálna komisia
predsedkyňa komisie:
členovia:
poslanci

Kocsisová Helena
Anikó Illés, Mgr.
Henrieta Nagyová, Mgr.
Václaveková Monika

b) Komisia kultúry, mládeže, náboženstva, športu, školstva a médií
predseda komisie:
Zoltán Priskin, PaedDr.
členovia:
poslanci
Peter Balogh, JUDr.
Roman Bombicz
Anikó Illés, Mgr.
Viktor Kutrucz
Václaveková Monika
c)

Komisia životného prostredia, územného plánovania a cestovného ruchu
predsedkyňa komisie:
Henrieta Nagyová, Mgr.
členovia:
poslanci
Mikuláš Balogh, Ing..
Roman Bombicz
Helena Kocsisová
Viktor Kutrucz

d) Komisia verejného poriadku
predseda komisie:
členovia:
poslanci

e)

Peter Balogh, JUDr.
Balogh Mikuláš, Ing.
Zoltán Priskin, PaedDr.
Viktor Kutrucz

Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda komisie zvolený na 1. Zasadnutí komisie z členov komisie,
zložených z radov poslancov
Mikuláš Balogh, Ing.
Peter Balogh, JUDr.
Roman Bombicz

2.2.1.3. Hlavný kontrolór obce
V hodnotenom období, od 01.03.2018, v zmysle Zákona číslom 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, na šesť ročné funkčné obdobie, do 29.02.2024, s pracovným úväzkom v rozsahu
0,25 úväzku, pozíciu hlavného kontrolóra obce zastáva Ing. Tomáš Hegedűš.
tomas.hegedus@zemne.sk

2.2.1.4. Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo
zamestnancov.. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Obce
Zemné, starostu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom.
Poštová adresa:
Obecný úrad Zemné 268, Zemné, 94122
Telefón/email:
035/6476 101, obecny.urad@zemne.sk
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Obecná polícia
Obecné zastupiteľstvo v zmysle uznesení číslom 45-46-47/240215-Z, zo dňa 24.02.2015,
sa uznieslo o zrušení pozastavenia obecnej polície a v zmysle Zákona č. 564/1991 Z. z.
SNR o obecnej polícií sa opäť zriadila Obecná polícia v Zemnom.
Zloženie Obecnej polície: po ukončení pracovného pomeru náčelníka,OcP sa zúžila na
jedného, zostávajúceho člena.
kontakt: 0905 44 28 55
tiesňová linka 158
Tomáš Ďurčovič

Príslušník OcP

tomas.durcovic@zemne.sk

Organizačno-personálna štruktúra Obecného úradu Obce Zemné
Meno
Pozícia

e-kontakt

Ing. Beatrica Dömeová

Prednosta úradu
stavebný úrad, OTV, CO, sociálne veci,

beatrica.domeova@zemne.sk

Ing. Mária Bóbová

účtovníctvo, financovanie ,monitor,
rozpočtovníctvo, výkazy bankovníctvo

maria.bobova@zemne.sk

Anita Kutaková

mzdová učtáreň, školstvo, pokladňa

anita.kutakova@zemne.sk

Eva Ďuricová

matrika, dane a poplatky, evidencia
obyvateľstva, osvedčenie

eva.duricova@zemne.sk

Katarína Bombiczová

pokladňa, FA, objednávky, ONB zmluvy

katarina.bombiczova@zemne.sk

Nikolas Döme

kameraman OTV – správa OTV

obecna.televizia@zemne.sk

Norbert Jóba

Ekodvor - odpadové hospodárstvo

Ladislav Kutak

údržba majetku, správa ČOV, traktorista

Koloman Balogh

doprava, údržba majetku, verejné
priestranstvá

Štefan Gulicska

stavebné práce, verejné priestranstvá

Mgr. Erika Nagyová

administratívne práce, knižnica, projektový
manažér Zmluvy -dotácie z rozpočtu MO

obecna.kniznica@zemne.sk

Mgr. Viktória Nagyová

asistencia v oblasti rozpočtovníctva
a bankovníctva

viktoria.nagyova@zemne.sk

Mgr. Tímea Borková

odpadové hospodárstvo 03/2018 MD

timea.borkova@zemne.sk

04/2018 Zastupovanie počas MD

edita.bombiczova@zemne.sk

Bc. Edita Bombiczová
Eva Nagyová

Upratovanie, správa DK a DJedlika

Dobrovoľný hasičský zbor
V Zemnom pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor Zemné (ďalej len DHZ) je zriadený na
návrh starostu obce obecným zastupiteľstvom. Vykonáva hasičské práce
pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych udalostí na území obce
a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a
prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce.
Predsedom zboru je Peter Briška, na čele dobrovoľného hasičského
zboru stojí veliteľ, za svoju činnosť zodpovedá starostovi a Obecnému
zastupiteľstvu. OcZ uznesením č. 360/120517-Z, za nového veliteľa
zboru menovalo Viktora Kutrucza,
Dôležité telefónne čísla:
Integrovaný záchranný systém
112
Hasičská jednotka Nové Zámky, Komárňanská cesta č. 15
150
Rýchla zdravotná pomoc Nové Zámky, Slovenská ul. č. 11
155
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Miestne služby - doprava: kontakt: 0917 36 12 64
Občianska vybavenosť, verejné priestranstvá, zvoz separovaného odpadu a dopravné služby
v rámci miestnych komunikácií sú realizované s traktorom Zetor Proxima a traktorom Zetor
s vlečkou. Základné služby sú zabezpečené v rámci zamestnaneckej politiky aktivačnými
prácami a v rámci originálnych kompetencií vo vlastnej réžií so zamestnancami obce.
Ekodvor a kompostáreň Zemné
Separovaný zber komunálneho odpadu je zabezpečený vo vlastnej réžií, ako výsledok
realizovaného projektu s finančnou podporou Kohézneho fondu EÚ. Dňa 01. júla 2011 bol
odovzdaný do prevádzky nový zberný dvor a obecná kompostáreň EKODVOR
A KOMPOSTÁREŇ – ZEMNÉ. Slúži občanom obce Zemné.
Pravidelný odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) od občanov obce Zemné zmluvne
zabezpečí Brantner s.r.o. Nové Zámky uložením na skládke STKO N-14 Neded a.s.
V odvoze komunálneho odpadu nákladnou dopravou obec sa zmluvne zaviazala s miestnou
dopravnou spoločnosťou KG INVEST Zemné.
Drvenie separovaného odpadu - stavebného odpadu realizovala spoločnosť Prospect s.r.o,
Nové Zámky, drvenie drevenej hmoty vykonávala spoločnosť BIOPRODUKT, s.r.o,
z Dunajského Klatova. PET fľaše sú separované, odvoz ako aj manuálny lis – „balíkovací
stroj v hodnote 7.500,00 €, je zabezpečený v réžií Spoločnosti RECobal s.r.o, ktorá je
držiteľom autorizácie MŽP SR na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a
neobalové výrobky.
Čistiareň odpadových vôd (ČOV ) a kanalizácia v obci Zemné
Prevádzkovanie kanalizačných sústav zahŕňa správu a výstavbu stokových sietí
a pridružených objektov umožňujúcich neškodné odvádzanie komunálnych, splaškových
a dažďových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.
V spolupráci s externým manažmentom a rozhodnutím ÚRSO potvrdená správnosť
stanovenej výšku ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou

V rámci ochrany a využívanie vôd v činnosti rozšírenia a rekonštrukcie existujúcej stokovej
siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v roku 2017 spracovaný projektový zámer do
žiadosti o podporu z EÚ v rámci opatrenia zvýšenia podielu obyvateľstva na odvádzanie
a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné
prostredie, na rozšírenie kanalizácie a rekonštrukciu bol v roku 2018 hodnotený kladne,
avšak z dôvodu nedostatku pridelených finančných prostriedkov posunutý do projektového
zásobníka ministerstva.
Vnútorné vodné stavby - kanál Dúgocz, Bikarét a kanál Pasienky sú v štátnej správe
Hydromeliorácie a.s. Bratislava. Vychádzajúc zo skutočného, v niektorých prípadoch
havarijného stavu kanálov a mostov cez kanál a v nadväznosti na existujúcu projektovú
dokumentáciu obce v rámci realizácie nadregionálneho projektu a.s. Hydromeliorácie, ktorá
je súčasťou realizačného plánu ich modernizácia a rekonštrukcia spolu s odvodňovacími
kanálmi v obci, žiadosť obce a občanov o súčinnosť pri oprave mostov odvodňovacích
kanálov do doby realizácie projektu sa posunula len do fázy miestnej kontroly skutkového
stavu predmetu žiadosti vedúcimi zástupcami a.s. Hydromeliorácie, následnou
svojpomocnou opravou.
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Dom smútku – cintoríny
Obec Zemné spravuje dva cintoríny na svojom
katastrálnom
území:
rímskokatolícky
a evanjelický.
Pohrebné služby sú zabezpečené miestnym
podnikateľom, Xénia Zemné, resp. v rámci výkonu
pohrebných, kremačných a cintorínskych služieb
firiem z okresného mesta.
Prevádzka cintorína je zabezpečená v réžií obce.
Príjmy tvoria výlučne len miestne poplatky za
hrobové miesta. Aj v sledovanom rozpočtovom
roku prebiehala aktualizácia súpisu hrobových
miest a ich zameranie, ako aj spracovanie dát. Ďalšie informácie a cenník poplatkov
a služieb v znení neskorších zmien, vykonávaných Obecným úradom Zemné, sú zverejnené
na www.zemne.sk
V roku 2018 bola začatá aj obnova náteru interiérovej časti domu smútku v rámci
dobrovoľnej akcie vedúcej Xénie a podobným motívom bola aj remeselnícka práca
a príprava nového vozíka na kytice z dielne Kolomana Balogha a Imricha Petróa.
Šrotovňa pre miestnych chovateľov drobných domácich zvierat je v prevádzke rok čo rok
stále menším prínosom a účinnosťou
Výrobňa sódovej vody - technicky, technologicky ako aj stavebne bola pripravená
a zabezpečená sódovkáreň na priebežnú prípravu sódovej vody v réžií obce, so zámerom
s dlhodobým plánom, víziou na účely podnikateľskej činnosti obce.

Káblová televízia a vysielanie Obecnej televízie (OTV)
Celoplošne realizovanou sieťou káblovej televízie v roku 1993 sa začalo aj s vysielaním
Obecná televízia. Základným poslaním slúžiť verejnému záujmu našich spoluobčanov
a informovať ich o aktuálnom dianí v obci i regióne z celého spektra jednotlivých oblastí.
Rokmi sa menila technika, technická vybavenosť, redakcia a doba vysielania, účastníci –
v počte a vo vekovej kategórií pripojených na KTV, ale spoje základné poslanie nestráca,
aktualitu a dochvíľnosť vo vysielaní o dianí v obci.
Redakcia OTV v hodnotenom roku, v roku 2018:
Redaktorka/hlásateľka: Ing. Beatrica Dömeová
Kameraman: Nikolas Döme
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3. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec, ako materská účtovná jednotka a jej dve dcérske účtovné jednotky, rozpočtové
organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, tvoria konsolidačný
celok obce Zemné. Metóda konsolidácie je úplná.
Územie obce Zemné je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to katastrálne
územie Zemné, v tom:
1. Obce Zemné
2. Osada Gúg
3. Malý ostrov
Obec Zemné sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej SR).

Z hľadiska územnosprávneho členenie SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho
kraja, na úrovni NUTS 4 do okresu Nové Zámky.

Základné charakteristiky obce Zemné
Kód obce
Názov okresu
Názov obvodu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci
Nadmorská výška stredu obce v m
Celková výmera územia obce [m2]

503649
Nové Zámky
Nové Zámky
Nitriansky
obec
941 22
035
1113
111
26 344 958
12
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3.1.

Geografické údaje

Obec Zemné leží na Dolnom Považí, na okraji Žitného ostrova, na ľavej strane rieky Váh,
v sútoku rieky Nitra a Váh a 10 km od sútoku riek Váh a Malý Dunaj, 32 km od Komárna, od
Slovensko - Maďarských hraníc sa rozprestiera obec Zemné. Podľa administratívneho
členenia patrí obec do Nitrianskeho kraja a Novozámockého okresu. Obec patrí pod
Nitriansku diecézu. V chotári, v časti Gúg, sa rozprestiera Chránená krajinná oblasť
„Moľvy“. Od okresného mesta Nové Zámky vzdialená 12 km. Susednými obcami
Andovce a Komoča je spojená štátnou cestou III. triedy, susednou obcou Palárikovo je
spojená s poľnohospodárskou cestou. Likvidáciou vodnej kompovej premávky v rokoch
70tych na rieke Váh sa obmedzil aj priamy vstup do katastra samotnej obce, časť Malý
ostrov a zrušila sa priame napojenie aj na susednú obec Neded. Vedie štátna cesta cez
Kolárovo. Celková rozloha obce je 26,34 km² (2 634 ha), leží v nadmorské výške 111 m.

3.2.

Demografické údaje

Historický osud, spoločenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie
sformulovali podobu obce Zemné. Obec Zemné v roku 1938 - 1945 bolo súčasťou
Maďarska.. V národnostne a etnicky zmiešanej obci bolo pri poslednom sčítaní
obyvateľov, v roku 2011, zaznamenaných 2287 obyvateľov, hustotou v prepočte na
celkovú rozlohu obce 86,83 obyv./km². Z celkového počtu obyvateľov 1132 muži a 1149
ženy, väčšinou rímskokatolíckeho vierovyznania. V menšom počte sú zastúpení evanjelici
a reformovaní kalvinisti. Národnostná štruktúra: 445 obyvateľov slovenskej národnosti, 1605
obyvateľov maďarskej národnosti, 184 rómskej národnosti. Z celkového počtu 4 sa hlásili
českej, 1 nemeckej, 4 ostatnej a 38 obyvateľov sa nezistila národnosť.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci Zemné v roku 2018

Obec Zemné
V tom: ženy
muži
v tom vo
veku:
ženy
muži

Stav
k 31.12.2017

narodení

zomrelí

prisťahovalí

vysťahovalí

Prihlá
sení PP

Stav k
31.12.2018

2 169
1 091
1 076

20
10
10

25
14
11

29
14
15

35
19
15

9
6
3

2 158
1 083
1 075

predprod. produkt. poprod. predprod. produkt. poprod.
168
149
317

700
776
1476

218
135
353

%
15,51
13,86
14,68

Priemerný

vek*
%
%
64,63
20,12
42,48
72,18
12,55
39,86
68,39
16,35
41,19
Zdroj: http://datacube.statistics.sk
*evidencia obyvateľov obce
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3.3. Ekonomické údaje
3.3.1. Nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti klesá, podľa údajov Štatistického úradu SR bola celoslovenská miera
nezamestnanosti v 4. kvartáli 2018 na úrovni 6,61%. Oficiálna evidovaná miera
nezamestnanosti v okrese Nové Zámky (podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové
Zámky) je na úrovni 3,21%+.
Množstvo občanov obce, podobne ako z okresného mesta, každodenne cestuje, niektorí
však našli prácu v mieste bydliska.

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost

Zamestnanecká politika na území obce Zemné naďalej zostáva v medziach
poľnohospodárskej výroby, menších podnikateľských službách, vykonaných na základe
živnosti a zamestnaním sa v druhej najväčšej firmy obce, Tectum Novum a.s. so sídlom
v Zemnom, vo výrobe strešných krytín.
V rámci malého a stredného podnikania ADRIVA s.r.o. je prosperujúce podnikanie v odbore
stavebníctva so sídlom v Zemnom.
KG INVEST s.r.o. Zemné nákladná, cestná doprava, zváračské, zámočnícke práce,
kovoobrábanie, práce k realizácii stavby.
SOCHA s.r.o. Zemné 121 - rodinná spoločnosť s dôrazom na kovovýrobu, klampiarske
práce, ako aj na sprostredkovanie a realizáciu kultúrno-spoločenských činností.
Poľnohospodárske družstvo, Komočská 351, v Zemnom, naďalej zostáva lídrom
zamestnávateľov v rastlinnej, záhradkárskej a živočíšnej výrobe. Popri obchodno-servisnej
činnosti v menšom počte zabezpečuje aj ubytovacie služby robotníkom a návštevníkom.
Prevádzkovanie družstevnej kuchyne ukončilo družstvo a na ich miesto nastúpila Jedáleň
Mlyn Zemné. Poskytuje obedové menu počas celého roka, pizze počas víkendu.
SOLIA TRADE s.r.o. Mlynská 771, Zemné. Menovaná spoločnosť sa zaoberá popri
poľnohospodárskej výroby aj so širokým sortimentom finančno-obchodnej činnosti.
Rozmanitú činnosť zabezpečuje aj taktiež novozaložená spoločnosť SELLIA GROUP s.r.o.,
Zemné 771.
Pekáreň DÓŽA, s.r.o Zemné 839 sa zaoberá výrobou chleba, výrobou čerstvého pečiva
a koláčov. Obchodné prevádzky sa nachádzajú aj v okresnom meste.
ZelStar s.r.o, s profilom na pestovanie konzumnej čerstvej zeleniny
Nezisková organizácia Hesperus n.o, bola zriadená v obci Zemné ako prvé zariadenie
sociálnych služieb. Špeciálne zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja taktiež kladne ovplyvnilo aj zamestnaneckú politiku obce.
14
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Aktívne opatrenia na trhu práce a v rámci Operačného programu ÚPSVaR
V rámci aktívnych opatrení na trhu práce a v rámci Operačného programu v prospech
zamestnaneckej politiky a sociálnej inklúzii aj obci boli využívané nasledovné aktívne
opatrenia na trhu práce (AOTP):
 § 50 - 2PM/12MM v rámci vykonávania aktivačnej činnosti
 § 51a - 1PM/12+6MM na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa
§51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v programe „Úspešne na trhu
práce“,
§ 50
1PM
12+6MM
§ 51a

1PM

03+6MM

§ 50

2PM

02+6MM
(xPM = x pracovné miesto, xMM = x mesiacov)

3.4.

Symboly obce Zemné

Obec Zemné má zákonné právo na vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy.
Symboly obce sú: erb obce
vlajka obce
pečať obce

3.4.1. Erb obce
Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu
používať symboly obce len so súhlasom obce.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Obec predkladal ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra
Slovenskej republiky. Heraldická tvorba je neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho
dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti,
uvedomujúc si, že odkaz našej obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická
tvorba nepatrila len do minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity obce a ich
obyvateľov.
Erb obce: Erb predstavuje štít (základ) kde je znázornené určité znamenie,
ktoré má súvis s obcou, vychádza z historickej predlohy. Každý erb mal
určitý opis ktorý nazývali blazón.
Blazón erbu Obce Zemné: V červenom štíte biskup v striebornom rúchu
so zlatými rukávmi, so zlatou mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom,
v ľavici so zlatou privrátenou berlou.
Erb obce bol vypracovaný ako novotvar v roku 1997.

3.4.2. Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej striebornej (1/5), červenej (2/5) v strede žltým – zlatým pásom a bielej striebornej (1/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny .
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3.4.3. Pečať obce
Z obdobia 18 storočia pochádza najstaršia známa pečať obce. Na
základe hagiografických motívov písomníctvo s námetmi životných
osudov a činov svätých, spisovaných životopisov kresťanských
svätcov - podľa odtlačku pečatidla obce pochádzajúc z roku 1824,
bola pečať obce vypracovaná ako novotvar v roku 1997.
Pečať obce Zemné tvorí erb obce Zemné s hrubopisom:
„SIGILLUM – SZEMŐIENSE“
Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie
štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.
Pečiatky obce Zemné

3.5.

Vzťah obce k iným mestám a obciam

Obec sa združuje s inými obcami a mestami, s právnickými osobami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu. Svoje vzťahy riešia vzájomnými dohodami v súlade s platným
právnym poriadkom.
3.5.1. Družobné mesto, družobné obce
Mesto Tab (HU) 3. júla 2010 boli dlhoročné priateľské vzťahy oficiálne
potvrdené i písomnou formou a bola podpísaná dohoda o spolupráci
a partnerstve medzi obcou Zemné a Tab spoločným cieľom v prospech
všestranného skvalitnenia života obyvateľov obidvoch partnerov. Tab je
mesto v Maďarsku v Šomoďskej župe v obvode Tab. Má rozlohu 2 586
ha a žije tu 4 315 obyvateľov. (zdroj: www.tab.hu)
Obec Mosonszolnok (HU) 3. júla 2010 boli dlhoročné priateľské vzťahy
oficiálne potvrdené i písomnou formou a bola podpísaná dohoda
o spolupráci a partnerstve medzi obcou Zemné a Mosonszolnok
s presvedčením, že uzatvorená dohoda bude podporovaná občanmi
oboch obcí a že prinesie pre budúcnosť naplnenie spoločných cieľov
v prospech všestranného skvalitnenia života obyvateľov obidvoch
partnerov.
Mosonszolnok
je
obec
v
Maďarsku
v
Rábsko-mošonsko-šopronskej
župe
v Mosonmagyaróvárskom obvode. Má rozlohu 4 393 ha a žije tu 1 599 obyvateľov (2007).
(zdroj: www.mosonszolnok.hu)
Obec Tešedíkovo (SK) Tešedíkovo – Zemné - dlhoročné partnerstvo,
spoločné ciele, spojenie riek, spoločné historické a duševné zázemie obcí sa
naplnilo v roku 2013 so zazmluvnením partnerstva. Tešedíkovo (do r. 1948
Pered) podľa posledného sčítania obyvateľov evidovalo spolu 3 764
obyvateľov, leží na juhozápadnom Slovensku na území Matúšovej zeme.
Obklopené je vodnými tokmi: Váh a Malý Dunaj. Obec patrí do okresu Šaľa a do
Nitrianskeho samosprávneho kraja. (zdroj: www.tesedikovo.sk)
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3.5.2. Členstvo v združeniach
Obec Zemné je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Súčasne je členom
Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti,
ktorá združuje celkovo 57 obcí a 3 mestá Novozámockého okresu.
Obec patrí do Mikroregiónu Novozámocko, ktorá združuje 11 členov: Andovce, Bánov,
Branovo, Jatov, Kolta, Komoča, Nesvady, Nové Zámky, Semerovo, Tvrdošovce, Zemné.
Je signatárom Združenia obcí Mikroregiónu „Cergát – Váh“, združuje 7 katastrálnym
územím prepojených obcí: Zemné Andovce, Jatov, Komoča, Palárikovo, Rastislavice,
Tvrdošovce. Združenie bolo založené v roku 1999, ako fenomén miniregiónu
v Novozámockom okrese, ktorého vznik podmienila potreba obcí revitalizovať prostredie,
obnoviť pôvodný odvodňovací systém.
V roku 2008 obec Zemné spolu s 18 obcami a mestom Kolárovo sa stala členom Miestnej
akčnej skupiny – MAS – Združenie Dolný žitný ostrov, ktorá sa zapojila do programu
Leader Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V roku 2018 prínosom bola spoluúčasť na realizácií „Stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou“, schválenej PPA. Cieľom iniciatívy Leader je propagácia a podpora
integrovaného rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je založený na
miestnom potenciáli.

3.6.

História obce.

Fyzicko-geografickú
polohu
obce
charakterizuje aj názov Obce Zemné
Prvá písomná zmienka je v listine kráľa
Kolomana z r. 1113, kde sa uvádza ako
hraničná dedina zoborského kláštora, kde
sa obec spomína pod menom Gúg, v jej
pôvodnej polohe, asi 8 km východnejšie od
terajšieho zemepisného miesta, ktorá v r.
1214 patrila k Nitrianskemu hradu, bola
zničená
oddielmi
Tatárov.
V čase
tatárskych výprav však obyvatelia obce
zutekali pred drancujúcimi Tatármi zdanlivo
bezpečnejšie močaristé a lesnaté pobrežie Váhu. Pôvodný názov obce bol Zimev, potom
Szimo, Szémo, Simő, až ostatne sa zmenil na Szímő - Zemné. V živote obce Zemné,
rozprestierajúcej sa v záplavovom území Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala
veľmi dôležitú úlohu voda.
V lone riek sa rozprestierajúca obec Zemné je úzko spätá s vodou: leží na brehu rieky Váh,
je rodiskom vynálezcu pichľavej – sódovej vody A. Jedlika (Jedllik Ányos István
https://hu.wikipedia.org)
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Rieka bola hnacím motorom aj posledného vodného mlynu na Váhe. Vodný mlyn
Štefana Kostyána – „Kostyán Pisti malma“ bola v prevádzke až do 60tych rokov.
Dolné Považie rieky Váh vždy bola a aj toho času je neoddeliteľnou súčasťou života obce.
Je vhodné na člnkovanie, kúpanie sa, na rybolov. Jej flóra a fauna priláka turistov a očarí
tých, ktorí túžia po oddych.

Rieka Váh vo svojej kráse

3.7.

Pamiatky

Rímskokatolícky kostol sv. Martina
Prvá písomná zmienka o obci známej ako Semey je z roku 1113,
keď na Hornom Gúgu bol zriadený prvý farský úrad. Ak sledujeme
históriu obce, zistíme, že obyvateľstvo sa vždy hlásilo ku
katolíckemu vierovyznaniu. Katolícky kostol bol v obci postavený
v roku 1397.
K farskému úradu v tomto období patrili ešte dve fary, Kamočský
evanjelický kostol a kaplnka sv. Vendelína na Hornom Gúgu.
V roku 1693 podľa darovacej listiny arcibiskupa Széchenyiho
Horný Gúg už patril k obci Szemő. Kostol postavený v neskorom
barokovom štýle v roku 1797 takmer úplne vyhorel a vo veľkom požiari sa roztavil aj zvon.
Počas rekonštrukcie v roku 1878 boli pristavané k hlavnej lodi kostola dva postranné lode
a tak získal dnešný vzhľad. Rekonštrukciu a rozšírenie podporoval ostrihomský arcibiskup
Ján Šimor, avšak oltár vybudovali rodiny Jedlik a Sauer. Požiare v rokoch 1882 a 1887 tiež
značne poškodili kostol a tak v roku 1898 zásluhou ostrihomského arcibiskupa Klaudiusa
Vasaryho sa kostol opäť zrekonštruoval.
V roku 1927 bol postavený oltár lemovaný so sviečkami, v strede s obrázkom Sv. Martina –
patrónom obce. Na pravej strane oltára bola socha Panny Márie a na ľavej strane socha
svätého Jozefa. 1933 bola rekonštrukcia veže kostola a neskôr v štyridsiatych rokoch
umiestnili na vežu hodiny.
Počas druhej svetovej vojny sa kostolné zvony odstránili a roztavil sa na vojenské účely,
a iba v roku 1950 dostal kostol nové zvony.
V roku 1953 na počesť Panny Lourdes, z iniciatívy farára Pavla Czuczora vyrobil Herman
Nagy kamennú jaskyňu, ktorá dodnes zdobí prednú časť kostola.
V roku 1970 postavili nový oltár, podobný ako bol prvý, v strede s maľovaným obrazom
svätého Martina. V tomto roku sa uskutočnila aj maľba celého kostola. Strop a steny zdobia
maľby Juraja Pšenčíka zo Žiliny.
Rekonštrukcia a opravy kostola boli vykonané v rokoch 1990-1993, keď zrekonštruovali
kostolnú vežu a na oboch stranách lode opravili strechu. V roku 2000 sa začala výstavba
nového oltára, ktorý bol dokončený v roku 2006. Tvorcom bol Ľudovít Chmelár
pochádzajúci z Piešťan. Oltár dňa 03.12.2006 vysvätil Mons. Ján Orosch trnavský
pomocný biskup (od roku 2013 arcibiskupa.)
V roku 2010 vedľa kostola bola za efektívnej finančnej podpory obce Zemné postavená
nová
budova
farnosti.
Stavebné
práce
sa
vykonávali
z
veľkej
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časti brigádami pod vedením miestneho farára Attilu Sáraiho, Štefana Morvaiho v spolupráci
skúsených majstrov – odborníkov obce.
Výmena bočných okien a vchodových dverí kostola bola realizovaná v roku 2015, počas
služby farára Gabriela Nagya, Emanuela - z podpory a zo zbierky. V hodnotenom roku,
v roku 2018 bola zo zbierky a z nadácie začatá rekonštrukcia kostolnej strechy a dokončená
aj nad svätyňou. Finančnou pomocou obce bola zabezpečená čiastočná oprava a údržba
nehnuteľnosti a zariadenia, nákup náhradnej techniky v rámci zabezpečenia náboženskej a
inej spoločenskej služby v obci.
Kamenný kríž pred kostolom

Socha sv. Martina
–
Umelecké dielo Lajosa Györfyho
(HU) bola umiestnená na Hlavnom
námestí v roku 2006 v rámci projektu
EU, program ROP „Obnova
hlavného námestia obce Zemné“.

Drevený kríž v cintoríne - V roku 1911 ho dala postaviť Borbála Szapu, renovovaný bol
v roku 1923 finančnou podporou Gézu Královicsa a Emilie Kutrucz.
Kaplnka svätej Anny

Kaplnka svätého Vendelína - časť Obce
Zemné – Osada Gúg

Kaplnka sv. Anny bola postavená v roku 1887
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Socha svätého Jána
Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na časti
obce,
Felvég.
Dátum
založenia
je
neznámy.
Zrekonštruovaný bol v roku 1923 z darov veriacich.
Busta Aniána Jedlika – rodáka obce, vynálezcu
V roku 1993 miestna samospráva v Zemnom odhalila na kostolnom námestí bustu Aniána
Jedlika. Sochárom –tvorcom diela je György Lipcsey.

Pamätná izba Aniána Jedlika - V roku 1995 sa na miestnej fare zriadila pamätná izba
Aniána Jedlika, ktorá bola v roku 2000 presťahovaná do budovy starej školy. Až po 10
rokoch sa podarilo zabezpečiť dôstojné a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome
Jedlika. Medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri
jeho najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický rušeň.

Umelecké dielo v tvare sódovej fľaše (
Najslávnejšieho rodáka obce, Aniána Jedlika pripomína fontána v tvare sódovej fľaše.
Sódovka bola jediným vynálezom Jedlika, ktorý dal patentovať a našiel priemyselné
uplatnenie ešte počas života vynálezcu
Umelecké dielo v tvare sódovej fľaše – na základe patentovaného duševného vlastníctva
Sándora Jánosa z Győru-(HU). Dielo – zhotoviteľov umelcov - Acholopusa a Křovrínka od
roku 2015 je v prevádzke obnoveného hlavného námestia.

20
Konsolidovaná výročná správa Obce Zemné 2018

Zvon Milenia

Drevený pamätný stĺp

Liatinový zvon Milenia a Zvonica je hlasom a dôkazom priateľstva - je darom družobného
mesta Tab z Maďarska.
Zvon Milenia a Drevený pamätný stĺp. Pieta v Dome smútku, veľký drevený kríž v cintoríne
je taktiež z dielne pána Illésa Vojtecha zo Zemného. V roku 2017 boli rekonštruované.

3.8.

Významné osobnosti obce

Anián Jedlik (1800 – 1895) rodák obce Zemné

známky (HU – SK) s portrétom Jedlika
Významný učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu Anián Jedlik sa narodil v Zemnom
v roku 1800. Nižšie triedy absolvoval vo vtedajšom Szémő ( Szímő ) v rokoch 1808 – 1810.
Tri roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtiaľ sa dostal do Bratislavy, kde
vyštudoval 4. až 6. ročník gymnázia. Rodičia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk
a v Bratislave jazyk nemecký. V roku 1831 Jedlik nastúpil na katedru fyziky na Akadémii
v Bratislave. Ďalším významným pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská kráľovská
univerzita v Pešti.
Anián Jedlik – Jedlik Ányos István - sa stal členom Maďarskej vedeckej akadémie, pričom
bol zanieteným bádateľom v oblasti fyziky. Bol predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej
sa sústreďoval na teóriu. Už počas pôsobenia v Rábe (Győr – HU) zostrojil roku 1830 malý
pohyblivý elektromagnet, ktorý bol v podstate elektromotorom a slúžil mu na hodinách fyziky
na experimenty. Na bratislavskej Kráľovskej akadémii skonštruoval roku 1840 magnetický
čap, ktorý sa neskôr stal základnou súčasťou elektrického rušňa. Z tohto obdobia pochádza
aj jeho unikátny prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok a dômyselné zariadenie
na výrobu sódovej vody. Jedlik obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov a
zlepšení (niektoré maďarské pramene ich uvádzajú osemdesiat). Z najvýznamnejších treba
spomenúť tzv. rúrkový zberač blesku, ktorý skonštruoval z viacerých leidenských fliaš, nový
typ kondenzátora, zaoberal sa tiež zdokonalením galvanických článkov. Jedlík bol
vynikajúcim experimentátorom, o čom podáva dôkazy najmä jeho veľká učebnica fyziky
(Tentamen publicum a physica, Pešť 1845), ktorú rozdelil do dvoch častí: I. všeobecné
vlastnosti telies, II. statika a mechanika.
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V dodatku je náuka o kmitaní a akustike. Zmysel a cieľ fyziky videl vo výskume síl, ako aj
vo výskume takých zákonov prírody, „ktoré zapríčiňujú vznik spomenutých javov“, ako
napísal v úvode učebnice. Jedlík bol presvedčený o možnosti štiepenia atómov, i keď
vtedajšie oficiálne stanovisko hovorilo o nedeliteľnosti atómu. Na svetovej výstave vo Viedni
(1873) Jedlíka vyznamenali medailou za pokrok (na návrh W. Siemensa).
Vychoval generácie fyzikov a inžinierov, ale najväčšie zásluhy získal v období po roku 1850,
ktoré v jeho živote možno charakterizovať ako obdobie hľadania najdokonalejšieho zdroja
prúdu prípadne napätia.
Podľa odborných prameňov princíp dynama sa u Jedlika vynoril už roku 1858 a možno
i skôr. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho
dynama. Je vari zbytočné prízvukovať, aký veľký význam má tento vynález.
Aj Jedlík Anian bol o tom presvedčený, svoj vynález však nepublikoval, hoci je isté, že ak aj
nie skôr, tak roku 1861 bol už prístroj hotový, kým Siemens a Wheastone začali až roku
1866 spor o prioritu. l Jedlik bol predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa
sústreďoval na teóriu, svoje zistenia zúročil na prednáškach fyziky, chémie. Aj toto
môže byť vysvetlením na jeho konania, prečo nedal svoje vynálezy patentovať.
Odborná svetová literatúra pripisuje vynález dynama dokonca trom veľkým priekopníkom:
profesorovi londýnskej univerzity W. Riechiemu, ruskému vedcovi B. S. Jacobimu
a nemeckému inžinierovi W. Siemensovi, ktorý v Berlíne založil továreň ako základ veľkého
elektrotechnického koncernu. Po Siemensovi nazvali neskôr aj hlavnú jednotku elektrickej
vodivosti. Skutočnosťou však zostáva, že najmenej štyri roky pred Siemensom skonštruoval
dynamo Jedlík, svoj vynález si však nedal patentovať, a tak v učebniciach fyziky
a encyklopédiách by sme pri tomto vynáleze darmo hľadali meno nášho rodáka.
Eviduje sa 86 jeho objavov a vynálezov, čo svedčí o tom, že bol významným
prírodovedcom. Vytváral originálne a významné diela v nejednej oblastí vedy. Jeho
vedecká tvorba sa odzrkadlila aj v zahraničných časopisoch. V rokoch 1827 – 1830 zostavil
elektrický motor, ktorého stojacia a aj pohyblivá zložka sa prvýkrát vo svete objavila ako
elektromagnetická. O tomto svojom vynáleze oficiálne prvýkrát prednášal v septembri 1856
vo Viedni na stretnutí nemeckých prírodných bádateľov a lekárov. O dyname nevyšiel ani
maďarsky, ani v inom jazyku napísaný článok.
Jeho generátor na viedenskej svetovej výstave v roku 1873 získal najvyššie ocenenie.
Na spomenutej svetovej prehliadke bol členom odbornej poroty aj Werner Siemens. Jedlikovi
mnohokrát vyčítali, že o svojich vynálezoch veľmi málo písal do domácich a zahraničných
časopisov, a tým sa jeho nápady často akoby stratili. Toto je však iba čiastočne pravdivé
tvrdenie. Jedlik totiž so svojimi kolegami – vedcami prevádzkoval továreň i dielňu. Výrobou
optickej mreže sa zaoberal tridsať rokov a tieto výrobky predával v Paríži.
V rokoch 1842 až 1852 na základe vlastného výrobného postupu v Győri s bratrancom
Alajosom Szabóom prevádzkoval sódovkáreň, ktorej základy položil ešte ako 26 ročný
učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu , keď ešte v roku 1826 začal experimentovať, ako
by sa dala voda nasýtiť kysličníkom uhličitým. Zdokonalený stroj dal vyrobiť v Bratislave,
v roku 1841 ho predstavil Maďarskej akadémii vied. Zariadenie na výrobu sódovej vody sa
stalo základom vzniku prvej sódovkárne v Uhorsku a zároveň bolo jediným vynálezom
Jedlika, ktorý dal patentovať a našiel priemyselné uplatnenie ešte počas života vynálezcu.
Jedlik Ányos István – Anián Jedlik - sa dožil úctyhodného veku a zomrel 12. decembra
1895 v Rábe (dnes Győr v Maďarsku) vo veku 95 rokov.
V jeho rodnej obci, v obci Zemné ho okrem fontány pripomína aj pamätná izba, v ktorej sú
umiestnené jeho tri najvýznamnejšie vynálezy dynamo, elektromotor a elektrický rušeň.
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V roku 1993 samospráva obce odhalila na kostolnom námestí bustu: Jedlik Ányos István Štefana Aniána Jedlika a v roku 1995 bola na miestnej fare zriadená jeho pamätná izba.
Dôstojné miesto pre pamätnú izbu Aniána Jedlika zariadili v roku 2000 v budove starej školy.
Následne až po desiatich rokoch, v roku 2010, v rekonštruovanom kultúrnom dome,
v Dome Jedlika bolo vytvorené dôstojné miesto „Pamätnej izby Ányosa Jedlika.
Medzi mnohými hodnotnými predmetmi a písomnosťami sa nachádzajú aj fotodokumentácie
sódovkárne, dopisovania s rodinou a sú založené aj odborné a vedecké články spracované
pannonhalmským benediktínskym kňazom, učiteľom, Mayer Farkasom, OSB (1929-2010),
ktorý bol v roku 1993 zakladajúcim členom JÁT v Budapešti, a v roku 2000 podal pomocnú
ruku aj MO SZJÁT.

V spoločnosti prežívame renesanciu sódovky, szikvíz – sódová voda v Maďarsku už
vydobila miesto v rade „hungaricum“, je základom ochladzujúceho nápoja, hlavne vinného
streku.
Aby sa aj meno vynálezcu, Ányosa Jedlika, ktorý ho patentoval a popri tomu je rodákom
obce, zarylo do pamäti občanov v širšom okolí, do pamäti ako „otec sódovej vody“ a hlavne
s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva rodáka, predstavitelia obce sa rozhodli zapísať sa
do knihy rekordov s výrobou veľkého streku.
Za pomoci členov Jedlik Ányos Lovagrend, (HU) boli položené základy už aj obecnej
sódovkárne. V máji roku 2016, technickou a duševnou pomocou Jedlik Ányos Lovagrend –
z Maďarska, darovali technológiu, vďaka rodine veľmajstra sódovkárov, Lajosa Vargu, prvé
prepravky a sifónové fľaše na skúšobnú prevádzku sódovkárne boli zakúpené s finančnou
podporou zakladajúceho člena Hódos Tóni bácsiho a jeho rodiny, starostu obce, Jánosa
Bóba, a ďalších členov rytierskeho rádu sódovkárov. V roku 2016 na 6. Strekových dňoch
základom vinného streku už popri rizlingu gúgskeho bola sódová voda - szíkvíz“ zo
Zemného, zapísaný v Guinesovej knihe rekordov – slovenský rekord - o najväčší vínny
strek v roku 2018 pozostával zo 109 litrov miestneho vína a 109 litrov vlastnej sódovej
vody.
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Samozrejme, v obci aj doteraz bol kladený veľký dôraz na to, aby významný rodák
obce vždy zostal v pamäti jednotlivých generácií. Tejto úlohy sa ujal predovšetkým
Spoločnosť Ányosa Jedlika, - Szímői Jedlik Ányos Társaság - ktorý bol založený v decembri
1999. Hlavným cieľom spoločnosti je zachovať duchovné bohatstvo tohto významného
vedca, rozširovať jeho dielo a tvorbu vo verejnom živote. Spolok sa stará okrem iného aj o to,
aby sa Pamätná izba Aniána Jedlika neustále obohacovala o dokumenty a o vecné
predmety, ktoré sú späté so životom a s tvorbou významného rodáka Zemného.
Spoločnosť rovnako podporuje aktivity vyvinuté v súvislosti s kultúrnymi a s vedeckými
akciami týkajúcimi sa života a diela Aniána Jedlika. Každoročne sa v Dome Jedlika koná
pamätná oslava Ányosa Jedlika, v rámci ktorej je aj každý druhý rok odovzdaná cena
Jedlika osobnostiam Slovenska.
Strekové dni sú úzko späté s patentom A. Jedlika, so sódovou vodou, v rámci ktorého sa
koná nadregionálne kultúrno-spoločenské podujatie a výroba rekordu z vinného streku.,
2018 –august - 7. Strekové dni - Fröccsnapok BubblEU Europe for Citizens boli
realizované z grantov a z dotácií zo Štátneho rozpočtu, z rozpočtu ÚNSK, BGA a v rámci
projektu EU Town Twinning.

„myslieť dopredu „ slogen súťaže DEDINA ROKA napredovalo a v roku 2018.
Obec po získaní 2. miesta v súťaži Dedina roka 2017, v roku 2018 bola vyznamenaná
Európskym diplomom, ktorú udelila Rada Európy.
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4. Organizácie obce
4.1. Rozpočtové organizácie obce
Obec Zemné na základe ustanovenia §22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako príslušný orgán zriadila nasledovné školské zariadenia v tom:
 2 školské zariadenia s právnou subjektivitou (1., 2.)
 2 školské zariadenia ako súčasť školy bez právnej subjektivity (a., b.)
 2 materské školy, školské zariadenia bez právnej subjektivity (3., 4.)
 1 stravovacie zariadenie bez právnej subjektivity (c.)
Rozpočtové organizácie sú napojené na rozpočet obce so svojimi príjmami
a výdavkami.
1. Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos
Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
a. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je súčasťou školy: Školský klub detí ,
Školská 845, Zemné, ako súčasť Základnej školy Ányosa Jedlika s vyučovacím
jazykom maďarským – Jedlik Ányos alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
-

-

Sídlo (adresa): Školská 845, 941 22 Zemné
Štatutárny orgán: riaditeľ školy - Mgr. Blanka Lóthiová (01.07.2012 - 30.06.2017)
Identifikačné číslo: 37860844
Telefón: 035/6476114, Mobil: 0918/894888
e-mail: zs.jedlik@gmail.com
webová stránka: www.zsjedlik.edupage.org
Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Forma hospodárenia školského klubu: rozpočtová organizácia bez právnej
subjektivity.
Predmet činnosti základnej školy: škola zabezpečuje povinnú školskú dochádzku
žiakov v 1. až 9. ročníku v zmysle príslušných právnych predpisov
Vyučovací jazyk: maďarský
Dátum vzniku rozpočtovej organizácie: 01.01.2002
Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01.07.2002 (prechodom zriaďovateľskej
pôsobnosti)
Predmet činnosti školského klubu detí: zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú
školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania
Hodnota majetku: vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje bola
podľa delimitačného protokolu o odovzdávaní a prevzatí kompetencií v súlade
so zákonom NR AR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obec a vyššie územné celky
Hodnota majetku (r.001 SFOV 1-01):
33 694,09 €
Výška vlastného imania a záväzkov (r.115 SFOV 1-01)
33 694,09 €
Výsledok hospodárenia (r.125 SFOV 1-01):
1 167,71 €

2. Základná škola, Školská 846, Zemné
b. Názov a adresa školského zariadenia, ktorá je súčasťou školy: Školský klub detí,
Školská 846, Zemné, ako súčasť Základnej školy, Školská 846, Zemné
- Sídlo (adresa): Školská 846, 941 22 Zemné
- Štatutárny orgán: riaditeľ školy - PaedDr. Gertrúda Podvorečná (01.07.2014 30.06.2019)
- Identifikačné číslo: 37864033
- Telefón: 035/6476138
- e-mail: zs.slov@zemnet.sk
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-

webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo
Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Forma hospodárenia školského zariadenia – školského klubu: rozpočtová
organizácia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dátum vzniku rozpočtovej organizácie: 01.01.2002
Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01.07.2002 (prechodom zriaďovateľskej
pôsobnosti)
Hodnota majetku (r.001 SFOV 1-01)
19 327,28 €
Výška vlastného imania a záväzkov: (r.115 SFOV 1-01)
19 327,28 €
Výsledok hospodárenia (r.125 SFOV 1-01):
659,56 €

3.a) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 853, Zemné Szímő
Sídlo (adresa): Školská 853, 941 22 Zemné
- Štatutárny orgán: riaditeľ školy - Eva Lénártová (01.03.2016 - 28.02.2021)
- Identifikačné číslo materskej školy je totožné IČO obce: 00309371
- Telefón: 035/6476201
- e-mail: msovodazemne@gmail.com
- webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo
o Facebook: Magyar Óvoda Zemné
- Forma hospodárenia materskej školy: rozpočtová organizácia bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
- Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01.07.2002 (prechodom zriaďovateľskej
pôsobnosti)
- Hodnota majetku:
je súčasťou majetku obce
- Výška vlastného imania:
tvorí súčasť obecného imania
- Výsledok hospodárenia:
subjektu
je
zložkou
celkového
hospodárenia obce, ktorá je vykázaná v časti rozboru obce Zemné
. b) Materská škola, Školská 853, Zemné – Szímő
- Sídlo (adresa): Školská 853, 941 22 Zemné
- Štatutárny orgán: riaditeľ školy - Mgr. Melinda Kaszásová (01.03.2016 – 28.
02.2021)
- Identifikačné číslo materskej školy je totožné IČO obce: 00309371
- Telefón: 035/6476201
- e-mail: materskaskolazemne@gmail.com
- webová stránka: http://www.zemne.sk/sk/samosprava/skolstvo
o Facebook: Sovíčatá
- Forma hospodárenia materskej školy: rozpočtová organizácia bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
- Dátum zriadenia školy a súčasti školy: 01.07.2002 (prechodom zriaďovateľskej
pôsobnosti)
- Hodnota majetku:
je súčasťou majetku obce
- Výška vlastného imania:
tvorí súčasť obecného imania
- Výsledok hospodárenia:
subjektu je zložkou celkového hospodárenia
obce, ktorá je vykázaná v časti rozboru obce Zemné
c) Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školského zariadenia: Školská
kuchyňa a školská jedáleň, Školská 853, Zemné, ako súčasť Materskej školy,
Školská 853, Zemné
- Štatutárnym orgánom školského zariadenia: riaditeľ školského zariadenia
- Školskú kuchyňu a jedáleň riadi: vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne
- Zriaďovacia listina z roku 2002 sa nahrádza listinou účinnou dňom 06.02.2008
z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v sieti škôl a školských zariadení
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4.2.

Príspevkové organizácie: Obec Zemné nemá zriadené príspevkové organizácie.

4.3.

Neziskové organizácie: Obec Zemné nie je zriaďovateľom neziskovej organizácie.

4.4.

Podnikateľská činnosť: Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

4.5.

Obchodné spoločnosti

Obec je akcionárom dvoch spoločností:
Obchodné spoločnosti obce Zemné nevstupujú do konsolidácie.
1. Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra
2. STKO N-14, a.s. Neded
1. Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s. Nitra
Obchodné meno:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60
Identifikačné číslo:
36550949
Deň zápisu do OR:
01.01.2003
Právna forma:
akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:
predstavenstvo, dozorná rada
Akcionári:
mestá a obce v regióne pôsobnosti ZsVS – 100%
Vklad do základného imania:
176 033 653,04 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) bola založená
zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §56-75 a §154-220 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola
založená v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28.03.2002 o privatizácií, vydaným
Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR a to vkladom časti majetku
zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie so sídlom Nábrežie za
hydrocentrálou 4 Nitra 949 60, IČO:00156779.
Obec Zemné je 0,24 podielovým akcionárom Západoslovenskej Vodárenskej
Spoločnosti, a.s. Nitra, od 28.01.2004, 12431 podielom, v hodnote 1000 SKK za akciu,
celkom 12 431 000,00 SKK, v prepočte na EUR 412.584,89 EUR. Hodnota cenných
papierov (ďalej len „CP“) je v účtovníctve obce Zemné vykázané v majetku, na účte 063 –
realizovateľné cenné papiere (v tom: 063.001). Nadobudnuté CP v počte 12431 sú vedené
na účte majiteľa – Obce Zemné v evidencií Prima banky Slovensko, a.s., (Súvaha r. 024).
2. STKO N-14, a.s. Neded – Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
Obchodné meno:
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
Sídlo:
č. 844, Neded 925 85
Identifikačné číslo:
34144587
Deň zápisu do OR:
30.07.1996
Právna forma:
akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:
predstavenstvo, dozorná rada
Akcionári:
mestá a obce v regióne pôsobnosti STKO N-14
Vklad do základného imania:
1 103 567,50 SKK
Obec je zakladateľom spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded výškou podielu na základnom
imaní v % 6,91 absolútne v € 76 270,62. Hodnota podielu je v účtovníctve obce Zemné
vykázané v majetku, na účte 063 realizovateľné cenné papiere (v tom: 063.002).
Nadobudnuté CP v počte 12431 sú vedené na účte majiteľa – Obce Zemné v evidencií
Prima banky Slovensko, a.s., (Súvaha r. 024).
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5.

Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: Poslaním miestnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na
svojom území.
Vízie obce: Obec s diverzifikovanou a rozvinutou miestnou ekonomikou (využitím miestnych
zdrojov s využitím rozvojových investičných projektov ) spokojným a aktívne sa zapájajúcim
obyvateľstvom vo vysokokvalitnom životnom prostredí, kde je vytvorený priestor na kultúrne
a spoločenské využitie pri zachovaní duševného vlastníctva, kultúrneho dedičstva predkov.
Ciele obce: Obec Zemné mieni sa stať rozvinutou obcou zabezpečujúcu stále rastúcu
životnú úroveň obyvateľom obce, občianskou vybavenosťou na vysokej úrovni.
Podporujúcou rovnosťou príležitosti národnostne, ekonomicky, etnicky miešaným občanom
obce. Kvalitou životného prostredia má zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce.
6.

Plnenie funkcií obce (prenesené a originálne školské kompetencie)

6.1.
Výchova a vzdelávanie
Finančné hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je
zabezpečené na základe prenesených kompetencií - normatívnymi a nenormatívnymi
finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a na základe originálnych kompetencií obce.
Rozpočtové organizácie sú právnickými osobami, ktoré sa zriadili na plnenie
prenesených úloh štátu a obecných - originálnych kompetencií.
Rozpočtom sú napojené na rozpočet zriaďovateľa vznikli priamo na právne úpravy
rozpočtových organizácií obsahuje najmä zákon č. 523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správ. Školské zariadenia sú zriadené na plnenie úloh štátu, financovanie v zmysle
Zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, Školský zákon vymedzuje právne postavenie a ďalšie, podľa
potreby pri realizácií úloh obce.
Prenesené školské kompetencie
Rozpočet obce je jedným z najdôležitejších nástrojov finančného plánovania pri
zabezpečovaní úloh, ktoré pre obce vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z príslušných
zákonov pri prenesenom výkone štátnej správy.
Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú
financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej
náročnosti výchovnovzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR
č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku
2018 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle Nariadenia
vlády SR č. 432/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou
zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017. Platové tarify pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov sa zvýšia platové tarify v závislosti od dĺžky započítanej
praxe od 1. septembra 2017 v nadväznosti na nadobudnutie platnosti nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 202/2017 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Dohodovacie konanie upravuje §8c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
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V priebehu roka 2018, na základe schváleného rozpočtu obce, rozpočet RO bolo
schválené vo výške 464 931,00 € na základe prepočtu skutočnosti predchádzajúceho roka
normatívne určeného objemu finančných prostriedkov, stanovené na krytie osobných
nákladov a prevádzkových nákladov, bez mimoškolských aktivít/ ŠKD 19 676,00 €/.
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov predchádzajúceho roka (r.2017) bol vo
výške 6 492,84 €.
Výška upraveného účelovo určeného rozpočtu bola stanovená vo výške: normatívne
finančné prostriedky vo 505 768,00 € v členení na:
 normatívne 494 730,00 €,a) 425 911,00 € vrátane navýšenia na základe dohodovacieho konania na
osobné náklady – mzdy a odvody
b) 68 819,00 € na tovary a služby – na krytie prevádzkových nákladov
 nenormatívne vo výške 9 059,00 €, v tom dopravné, vzdelávacie poukazy, sociálne
znevýhodnené prostredie, príspevok na učebnice, mimoriadne výsledky žiakov.
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
ZÁKLADNÉ ŠKOLY s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
 Základná škola Zemné, Školská 846
 Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským Zemné Jedlik Ányos Alapiskola Szímő, Školská 845

(budova základných škôl s telocvičňou.)
Označenie zariadenia
začlenení)
Rozpočtové organizácie obce
ZŠ VJS z celkového počtu
ZŠ VJM z celkového počtu

školský rok

(celkový počet/individuálne

2017/2018
64/20
106/16

2018/2019
59/21
102/23

Výchovno vyučovací proces je zabezpečené v rekonštruovanej škole, budova je vedená
v majetku obce, na krytie osobných a prevádzkových nákladov - materiálno-technické
vybavenie sa stará rozpočtová organizácia - z normatívnych prostriedkov, z iných dotačných
zdrojov.
Personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu v školských zariadeniach :
Všeobecný kontakt zamestnancom ZŠ VJS a ZŠ VJM
Je súčasťou súhrnnej hodnotiacej správy škôl (SSoH) za rok 2018
Meno
Pozícia
e-kontakt/tel.kontakt
Všeobecný kontakt

Odbor školstvo

zs.

PaedDr. Gertrúda Podvorečná
Mgr.Jozef Podvorečný

Riaditeľka ZŠ VJS

zs.slov@zemnet.sk.....
035/6476138

Mgr. Annam Kutruczová
Mgr. Csoltkó Klaudia
Mgr. Dreninová Lenka
Mgr. Renata Aubrechtová
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Pozícia

Meno

e-kontakt/tel.kontakt

Mgr. Klaudia Haganová
Mgr Balanka Puskásová

Vychovávateľka -učiteľka

Takács Jaroslav

Školník – údržbár

Bartalos Krisztina

Personalistika účtovníctvo

Zuzana Bartalosová

Upratovačka

Mgr. Blanka Lóthiová
Mgr. Ildikó Belokostolská

Riaditeľ školy ZŠ VJM

zs.jedlik@gmail.com

Zástupca riaditeľa ZŠ VJM

PaedDr. Zuzana Molnárová

035/6476114

Učiteľka I. stupňa ZŠ

Bc. Szabóová Mária
Mgr. Desatová Andrea
Mgr. Oláh Magdaléna
Mgr. Illésová Anikó

II. stupeň

Mgr. Tomová Serena
Mgr. Illés Anita
Mgr. Kaderábek Péter
Mgr. Illésová Kristína
Mgr. Lukácsová Helelna
Czimbalíková Klaudia
Vargová Eva

vychovávateľka

Melegová Mária

Katechét

Externý zamestnanec

Bartalos Krisztína

Hospodárska účtovníčka

Nepedagogickí zamestnanci

Takács Jaroslav

Školník - údržbár

Takács Hajnalka
Czigleová Eva

Upratovačka
Upratovačka

Baloghová Denisa

Asistent učiteľa

Originálne školské kompetencie
Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v Zákone č. 597/2003
o financovaní škôl. Základným nástrojom financovania kompetencií obce je rozpočet
obce. Rozpočet obce je vymedzený zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, pričom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako
aj rozpočtového procesu (napr. opatrenia MF SR, vyhlášky k zákonom) a ostatné predpisy,
ktoré obec pri výkone svojej činnosti používa (napr. zákon o daní z príjmov, o miestnych
daniach, o správe daní a poplatkov, Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Školský zákon) a ďalšie,
podľa potreby pri realizácií úloh obce. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Zb. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.
Originálne školské kompetencie, Materské školy, školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť
predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý dostanú obce prostredníctvom
daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
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Personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu MŠ a ŠJ
Všeobecný kontakt zamestnancom školstva
Meno
Pozícia

e-kontakt/tel.kontakt

Všeobecný kontakt

Odbor školstvo

obecny.urad@zemne.sk

Eva Lénártová

Riaditeľka MŠ VJM

035/6476201

Mgr. Georgína Szabó- Špánik
Mgr. Melinda Kaszásová

Učiteľka MŠ VJM
Riaditeľka MŠ VJS

Bc. Nikoleta Borková

Učiteľka MŠ VJS

Lívia Mészárosová

Školníčka

Tibor Takács

Údržbár

Katrin Hobotová

Upratovačka

Zlatica Túróczyová

Vedúca kuchyne a ŠJ

Helena Ďuricová
Valéria Haulíková

Kuchárka –
Kuchárka

Monika Keszeghová

Upratovanie-prevádzkarka

035/6476135

Praktické vyučovanie, pohybové aktivity, výchova a vzdelávanie detí predškolského veku
technicky a priestorov je zabezpečená v priestrannej budove materskej školy.
Vyučuje sa vo dvoch triedach: v jazyku štátnom a v jazyku materinskom – v maďarskom
vyučovacom jazyku.
MATERSKÉ ŠKOLY bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom, Školská 853
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom, Školská 853
Vyučuje sa vo dvoch triedach:
s vyučovacím jazykom slovenským
s vyučovacím jazykom maďarským
Počet pedagogických zamestnancov spolu 4 , v každej triede sú po -2 učiteľky MŠ
Plynulý chod školských zariadení zabezpečujú ďalší nepedagogickí zamestnanci obce.
Budova materskej školy je zrekonštruovaná, sú zabezpečené materiálno-technické
podmienky vyučovania. Priestory na pohybové aktivity ako aj hygienicko-sociálne zariadenia.
Správa obsahuje údaje týkajúce sa financovania materských škôl iba na poskytnutie
príspevku na 5 ročné deti. Základom prepočtu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
v materských školách sú výstupy štatistického školského výkazu EDUZBER.

(Budova materských škôl)
Počet detí v predškolských zariadeniach v školskom roku:
2017/2018
2018/2019
MŠ VJS z celkového počtu
21/8
22/4
MŠ VJM z celkového počtu
14/6
20/4
Vyučuje sa vo dvoch triedach:
v MŠ s vyučovacím jazykom Vyučovanie prebieha súbežné v jazyku štátnom a - vo dvoch
priestoroch materiálno-technicky vybavených tried Počet tried : 2-1-1
Stravovacie zariadenie pri materskej škole bez právnej subjektivity:
 Školská jedáleň pri MŠ v Zemnom, ako súčasť Materskej školy
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Kolektív školskej jedálne pracuje podľa materiálno spotrebných noriem a receptúr, ktorý
charakterizuje príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie s dodržiavaním HACCP.
Počet potencionálnych stravníkov v školskej jedálni 161, celkový počet stravníkov
15.09.2018: v počte 100
deti MŠ
41 detí z toho v hmotnej núdzi
0
deti ZŠ ročn. 1-4
35 detí z toho v hmotnej núdzi
3 detí
deti ZŠ ročn. 5-9
16 detí z toho v hmotnej núdzi
1 žiak
Zo zamestnancov školského zariadenia a z pedagogických spolu 6 dospelí – iní- 2
Mimoškolské vzdelávanie
 Školský klub detí pri ZŠ VJS v Zemnom bez právnej subjektivity
 Školský klub detí pri ZŠ VJM v Zemnom bez právnej subjektivity
Na vykonávanie originálnych kompetencií sú zriadené školské kluby detí (ďalej len ŠKD) bez
právnej subjektivity pri základných školách obce s právnou subjektivitou. Príjem z príspevku
za pobyt v ŠKD pri ZŠ VJS a ŠKD pri ZŠ VJM A. Jedlika z celkových plánovaných
nedaňových príjmov vo výške 1 700,00 €, skutočný príjem – 1 540,00 €.
Rozpočtový príjem na skutočného počtu žiakov navštevujúcich školský klub je vo výške
1 540,00 €, z toho: ŠKD VJS
750,00 € priemerný počet žiakov 18/14
ŠKD VJM
790,00 € priemerný počet žiakov 16/21
Osobné náklady pedagogických zamestnancov boli hradené z nákladov na transfery
z prostriedkov obce, celkom vo výške:
18 145,36 EUR
 ŠKD VJS
8 716,36 €
 ŠKD VJM
9 429,00 €
Osobné náklady – mzdy a odvody pedagogických zamestnancov sú súčasťou účtovníctva
a výkazníctva rozpočtových organizácií – z pohľadu rozpočtovníctva sú v programovom
členení škôl a sú súčasťou aj finančných výkazov Fin 1-12.
Základná umelecká škola - CVČ obec nemá zriadenú – je možnosť sa vzdelávať
v okresnom meste (12 km od obce Zemné, alebo v Kolárovo 10 km od obce)
Centrum voľného času - obec nemá centrum voľného času, avšak má zabezpečené
voľnočasové aktivity detí v rámci školských klubov a v rámci mimoškolských aktivít,
ako záujmové krúžky vedené ochotníkmi z obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať v materskej škole - prioritne na:
a) výchovu detí k zdravému životnému štýlu
b) výchovno-vzdelávaciu činnosť, na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na prípravu
povinnej školskej dochádzky,
c) získanie potrebných vedomosti a zručnosti, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,
komunikatívnu tvorivosť.
Cieľom základných škôl je výchova a vzdelávanie zodpovedných, slobodných
a charakterných mladých ľudí, ktorí sa chcú ďalej učiť a tvorivo žiť, kriticky myslieť, aby sa
v živote a v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami.
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6.2.

Zdravotníctvo

V zdravotnom stredisku Obce Zemné je zabezpečená plná zdravotnícka starostlivosť
občanov. Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú :
 v ambulancií praktického lekára ordinuje obvodný lekár - chirurg MUDr. Marian
Garban, ml.(súkromný)
 v ambulancií praktického lekára pre deti a dorast ordinuje detská lekárka
MUDr. Andrea Madiová (súkromná)
 v ambulancií praktického lekára – na stomatológii MUDr. Beták (Betak-Dent s.r.o.)
 Lekáreň U Červeného raka – (G&R Pharmedica s.r.o.)
 NZZ Relax – rehabilitačné stredisko so stálou prevádzkou slúži aj ako súčasť
výcvikového strediska Strednej zdravotnej školy Nové Zámky

6.3.

Sociálne zabezpečenie

Od roku 2017 už aj Obec Zemné má vlastné zariadenie sociálnych služieb. V rozsahu
svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu
a) poskytne sociálnu starostlivosť
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa
c) zabezpečí poskytovanie u iného neverejného poskytovateľa.
Nezisková organizácia Hesperus n.o. zriadila v obci Zemné prvé zariadenie sociálnych
služieb – špecializované zariadenie. Sociálne služby v tomto zariadení sú poskytované
ambulantnou formou: ráno prichádzajú a večer odchádzajú domov do svojich domovov.
Zariadenie je určené pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Klientom
poskytujú opateru počas dňa.

6.4.

Kultúra –

V zmysle zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. samospráva utvára podmienky
na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Spoločenský, kultúrny, osvetový a športový život v obci je zabezpečené popri aktivít
miestnych organizácií a združení zo strany občanov aj v rámci výkonu originálnych
kompetencií samosprávy, bezplatným prenájmom priestorov miestnym organizáciám,
finančnou a materiálnou pomocou z rozpočtu obce:
 Spoločenský dom je sídlom miestnych kultúrno-spoločenských organizácií
 Dom Jedlika - poskytuje priestor a možnosť pre každú vekovú kategóriu občanov
kultúrne sa vyžívať, je priestorom už tradičných veľkonočných a vianočných trhov
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v zorganizovaní a finančnou podporou mladých aktivistov v zapojení mladých rodín
do sprievodných detských programov.
Dom Károlyi – realizáciou projektu HU SK stála výstava drevorezbára V. Illésa,
o Amfiteáter, ukážka výroby sódovej vody , „klub mamičiek a detičiek“
Stála expozitúra A. Jedlika – v prednáškovej sále v Dome Jedlika s funkčnými
prototypmi bádateľa, vynálezcu, vhodné aj na ukážkovú prednášku, alebo na
prednášku v rámci vyučovacích hodín fyziky, prírodovedy
Galéria - stála výstava kultúrneho dedičstva obce, zbierka ľudových náradí,
úžitkových predmetov, zariadení, atď.
Pestré hudobno-kultúrne podujatia počas roka - živá hudba, organizované
prevádzkovateľmi pohostinských služieb, miestnych aktivistov, miestnych organizácií
a obcou.
Tradičné stavanie mája na námestí v organizovaní dobrovoľníkov, hasičov a OÚ




Dom športu - je sídlom miestnych futbalistov, fanúšikov
Športová strelnica






Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa naďalej bude orientovať na: zabezpečenie pestrého kultúrneho a spoločenského života
v obci aj regionálneho ako aj medzinárodného charakteru (interregionálna spolupráca,
cezhraničná spolupráca, Cena Jedlika, Strekové dni, Považský folklórny festival, kultúrnozábavné podujatia).

6.5. Hospodárstvo
6.5.1. Služby
Medzi najvýznamnejšími poskytovateľmi služieb v obci patria: COOP Jednota so sídlom
v Nových Zámkoch, prevádzka Zemné. Široký spektrum služieb občanom je zabezpečený
s miestnymi podnikateľmi: Pekáreň Dóža, potraviny Korona, potraviny Borková,
Hrušecká – Sajtosová prevádzkujú obchod s rozličným tovarom, Viktor – rozličný
tovar, Potraviny – Hovorka, Zemné, Vanya Rudolf - Mäsiarske výrobky s vlastným
spracovaním produktov, Pohostinstvo Szabó na vysokej úrovni poskytuje pohostinské
služby, Taverna a Váh pohostinské služby poskytuje taktiež širokej verejnosti na vysokej
úrovni. V priestranstvách pohostinstva sú vyhradené miesta stávkovej kancelárie:
SlovakiaTip, Niké, TipSport.
Teplú stravu občanom a členom družstva zabezpečí Jedáleň Mlyn – Zemné . Pizzéria
s donáškou do domu počas víkendu v predĺženej prevádzke.
Xénia kvetinárstvo zabezpečuje aj non-stop prevádzkareň pohrebnej služby.
O krásu a zdravie sa starajú Monika kozmetika a Kaderníctvo Eva v zdravotnom stredisku.
Internetové spojenie a služby v oblasti výpočtovej techniky ZemNet City s.r.o.
Ubytovanie
je
zabezpečené
v priestoroch
Poľnohospodárskeho
družstva
a v rekonštruovanom Dome Károlyiho.
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Pošta je v prevádzke 5 dní v týždni, doručovanie je zabezpečené 2 doručovateľmi,
Stávkovanie, denná tlač, časopisy sú dostupné v priestoroch pošty, sú vykonávané aj
bankové a telekomunikačné služby.

6.5.2 Priemysel
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Tectum Novum a.s. Zemné – výroba strešných krytín
- Ferprivex s.r.o. - zámočnícke práce a služby pre širokú verejnosť
- Stolárska dielňa Országh – výroba nábytku – dentál hygienických zariadení
- ADRIVA, s.r.o. stavebná firma so sídlom v Zemnom, služby v obci so založením
spoločnosti s.r.o SOLIA TRADE s.r.o. Mlynská 771, Zemné. . Rozmanitú činnosť
zabezpečuje aj taktiež novozaložená spoločnosť SELLIA GROUP s.r.o., Zemné 771.
- Pekáreň DÓŽA, s.r.o , 839,Zemné - výroba pekárenských výrobkov
- ZelStar s.r.o, s profilom na pestovanie konzumnej čerstvej zeleniny rozšíril svoju
podnikateľskú činnosť na segmentované pestovanie konzumnej uhorky. Počet
výrobnej plochy, fóliovníky rozšíril a popri stálych zamestnancov obdobne
zamestnáva väčší počet brigádnikov z obce a z blízkeho okolia. Je dôležitým
dodávateľom obchodných spoločností SR

6.5.3. Poľnohospodárska výroba v obci
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
a. PD Poľnohospodárske družstvo so sídlom Zemné
b. ZelStar – najväčší dodávateľ fóliovníkových zelenín
c. SOLIA TRADE s.r.o Mlynská 771, 94122 Zemné.
d. SHR v obci
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2018. Obec na
rok 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Zemné bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017, uznesením
č. 439/151217-Z a č.440/151217-Z.
Rozpočet obce bol spracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok
2018 a podľa usmernení na rok 2018. Je vypracovaný v podobe finančného i programového
rozpočtu ako vyrovnaný. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1 235 488,00 EUR
Rozpočet obce Zemné za Obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zemné na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný:
 vo výške
1 300 722,00 EUR
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový :
 bežné príjmy vo výške
1 294 722,00 EUR
 bežné výdavky vo výške
1 204 544,00 EUR
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový
 kapitálové príjmy vo výške
6 000,00 EUR
 kapitálové výdavky vo výške
31 000,00 EUR
Finančné operácie
 finančné príjmy neboli rozpočtované, zostali na úrovni
0,00 EUR
 finančné výdavky boli plánované vo výške
65 178,00 EUR
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet obce a rozpočtových organizácií na rok 2018 bol schválený Obecným
zastupiteľstvom Obce Zemné dňa 15. 12. 2017, uznesením č. 439/151217-Z a viacročný
rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na
rok 2019-2020 uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemné číslom 440/151217-Z.
Zmeny rozpočtu schválené uznesením:
(1) prvá zmena schválená OcZ dňa 18. 05. 2018
1.1) uznesením č. 481/180518-Z
1.2) uznesením č. 482-483/180518-Z
1.3) uznesením č. 491-494/180518-Z
(2) druhá zmena schválená dňa 17.08.2018
2.1) uznesením č. 509-512/170818-Z
2.2) uznesením č. 515/170818-Z
(3) tretia zmena schválená dňa 12. 10. 2018
3.1) uznesením č. 529-531/121018-Z
(4) štvrtá zmena schválená dňa 14. 12. 2018
4.1) uznesením č. 10/141218-Z
4.2) uznesením č. 11/141218-Z
(5) Rozpočtovým a programovým plnením účtovnej jednotky k 31. 12. 2018
sa na svojom zasadnutí, konaného dňa 22.02.2019, zaoberalo obecné zastupiteľstvo
a schválilo zmeny a plnenie rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2018 uznesením číslo 24-2526/220219-Z.
zdroj : textová časť k tabuľke č. 12-14 Poznámky k 31.12.201836
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Popis položiek
(a)
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
v tom: OBEC
Bežný príjmy RO
V tom: ZŠ s VJS
ZŠ s VJM
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
v tom: OBEC
Bežné výdavky RO
ZŠ s VJM
ZŠ s VJS
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Skutočné
% plnenia
plnenie príjmov/
príjmov/
Schválený
Rozpočet po
výdavkov
% čerpania
rozpočet 2018 zmenách 2018
k 31.12.2018
výdavkov 2018
(b)
(c)
(d)
(e)
1 300 722,00
1 685 660,84
1 633 171,26
96,89
1 294 722,00
1 293 022,00
1 700,00
900,00
800,00
6 000,00
0
1 300 722,00

1 476 029,89
1 474 489,89
1 540,00
750,00
790,00
87 422,41
122 208,54
1 685 660,84

1 424 540,31
1 423 000,31
1 540,00
750,00
790,00
86 422,41
122 208,54
1 498 285,47

96,51
96,51
100,00
100,00
100,00
98,86
100,00
88,88

1 204 544,00
719 937,00
484 607,00
326 622,00
157 985,00
31 000,00
65 178,00
0

1 387 438,48
856 492,69
530 945,79
349 659,23
181 286,56
229 349,11
68 873,25
0

1 270 612,15
747 618,96
522 993,19
344 725,43
178 267,76
158 800,07
68 873,25
134 885,79

91,58
87,29
98,50
98,59
98,33
69,24
100,00

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 424 540,31

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
V tom: RO ZŠ s VJS
RO ZŠ s VJM
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
V tom: RO ZŠ s VJS
RO ZŠ s VJM
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

1 423 000,31
1 540,00
750,00
790,00
1 270 612,15
747 618,96
522 993,19
178 267,76
344 725,43
+ 153 928,16
86 422,41
158 800,07
158 800,07
0,00
-72 377,66
+81 550,50
45 711,72
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Konsolidovaná výročná správa Obce Zemné 2018

Upravený prebytok bežného a schodok kapitálového
rozpočtu po vylúčení prebytku zostatku zo ŠR
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
,Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Vysporiadanie výsledku hospodárenia
Prebytok rozpočtu v sume

+ 35 838,78
122 208,54
68 873,25
+53 335,29
1 633 171,26
1 498 285,47
134 885,79
-45 711,72
89 174,07
35 838,78 €

Prebytok rozpočtu v sume 35 838,78 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č.583/2004 Z..z. o rozpočtových pravidlách a v znení neskorších predpisov
(rozpočet obce sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
a podľa písmena b) kapitálové prímy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona.
z prebytku vylučujú:
Vylúčenie z prebytku
45 711,72 €
v tom:
a) vyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy A. Jedlika s vyučovacím
jazykom maďarským (ďalej len ZŠ VJM), účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to:
na nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM poskytnuté na
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške
13,80 €
b.2) na prenesené kompetencie vo výške
4 920,20 €
b.3) podpora v zamestnanosti- ÚPSVaR
450,60 €
Spolu
5 384,40 €
b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom (ďalej len ZŠ
VJS) poskytnuté na
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške
148,80 €
b.2) na prenesené kompetencie vo výške
2 870,00 €
Spolu
3 018,80 €
c)
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od dotácie z MŽP SR DEDINA
ROKA podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume - 2 800,00 EUR
d) nevyfakturovaná projektová dokumentácia od EkoAuris Plus na základe
zmluvy a FA zo dňa 7.1.2018 č. 20180008
+ 1 680,00 EUR
e) neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2018
6 613,32 EUR
záväzky z miezd k 31.12.2018 /pôžičky 379 .../
1 310,88 EUR
zamestnanci-mzdy k 31.12.2018/ 331 .../
16 864,85 EUR
zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a
zdravotného poistenie k 31.12.2018/336 .../
11 083,10 EUR
daň zo závislej činnosti k 31.12.2018 /342 .../
2 556,37 EUR
Upravený prebytok bežného a kapitálového

35 838,78 €
38

Konsolidovaná výročná správa Obce Zemné 2018

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov a strát r. 138
stl.(1) vo výške 113 546,39 €.
Účtovný výsledok hospodárenia

113 546,39 €

V súlade s účtovnou legislatívou sa preúčtuje kladný výsledok hospodárenia na účte 431 –
výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

7.3. Rozpočet na roky 2018- 2020 za materskú účtovnú jednotku a za konsolidovaný
celok
PRÍJMY
a
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
v tom OBEC
Bežné príjmy RO
z toho: ZŠ s VJS
ZŠ s VJM
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
VÝDAVKY
a
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
V tom: OBEC
Bežné výdavky RO
z toho: ZŠ s VJS
ZŠ s VJM
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Prebytok/schodok

Skutočnosť
k 31.12.2018
b
1 633 171,26

Rozpočet na
rok 2019
c
1 311 010,00

Rozpočet na
rok 2020
d
1 350 000,00

Rozpočet na
rok 2021
e
1 430 874,00

1 424 540,31
1 423 000,31
1 540,00
750,00
790,00
86 422,41
122 208,54
Skutočnosť
k 31.12.2018
b
1 498 285,47

1 301 010,00
1 299 310,00
1 700,00
900,00
800,00
10 000,00
0
Rozpočet na
rok 2019
c
1 311 010,00

1 345 000,00
1 343 300,00
1 700,00
900,00
800,00
5 000,00
0
Rozpočet na
rok 2020
d
1 350 000,00

1 430 874,00
1 429 074,00
1 800,00
950,00
850,00
0
0
Rozpočet na
rok 2021
e
1 430 874,00

1 270 612,15
747 618,96
522 993,19
178 267,76
344 725,43
158 800,07
68 873,25
+134 885,79

1 243 632,00
758 632,00
485 000,00
157 985,00
327 015,00
50 000,00
57 848,80
0

1 275 000,00
785 000,00
490 000,00
160 485,00
329 515,00
15 000,00
60 000,00
0

1 317 136,00
744 136,00
573 000,00
187 600,00
385 400,00
65 000,00
48 738,00
0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) Majetok za materskú účtovnú jednotku
Názov
(S r.001)

Skutočnosť
k 31.12.2017
8 439 210,97

Skutočnosť
k 31. 12 2018
8 446 369,48

Predpoklad
na rok 2019
8 516 650,00

Neobežný majetok spolu (S r.002)

8 104 673,51

8 102 579,54

8 241 650,00

0

0

0

Majetok spolu

z toho: :
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Dlhodobý nehmotný majetok (S r. 003)

3 487,50

3 037,50

2 650,00

7 612 330,50

7 610 686,53

7 750 144,49

Dlhodobý finančný majetok (S r. 024)

488 855,51

488 855,51

488 855,51

Obežný majetok spolu –

327 316,79

340 024,69

270 000,00

Zásoby Sú. r. 002)

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

(S r. 011)

(S r.033)

z toho:

Krátkodobé pohľadávky

(S r.060)

28 153,41

22 885,16

20 000,00

Finančné účty

(S r.085)

299 163,38

317 139,53

250 000,00

Poskytnuté návratné fin. výp dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výp krát.

0

0

Časové rozlíšenie

(S r.110)

7 220,67

3 765,25

5 000,00

b) Majetok za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
8 477 747,18

Skutočnosť
K 31. 12 2018
8 499 390,85

Predpoklad
na rok 2019
8 550 505,00

8 104 673,51

8 102 579,54

8 241 650,00

3 487,50

3 037,50

2 650,00

7 612 330,50

7 610 686,53

7 750 144,49

Dlhodobý finančný majetok

488 855,51

488 855,51

488 855,51

Obežný majetok spolu/ z toho

365 853,00

393 046,06

303 855,00

Zásoby

0

0

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0,00

28 279,70

22 885,16

26 000,00

337 573,30

370 160,90

277 855,00

Poskytnuté návratné fin. výp dlh.

0

0

0,00

Poskytnuté návratné fin. výp krát.

0

0

0,00

7 220,67

3 765,25

5 000,00

Majetok spolu (r.001)
Neobežný majetok spolu/ z toho
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Zdroje krytia za materskú účtovnú jednotku
Názov
Skutočnosť
k 31.12.2017
Vlastné imanie - Záv. Spolu
8 439 210,97

Skutočnosť
k 31. 12. 2018
8 446 369,48

Predpoklad
na rok 2019
8 516 650,00

3 019 657,23

3 133 203,62

3 221 133,72

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

0

3 019 657,23

3 133 203,62

3 168 203,62

34 856,54

113 546,39

52 930,10

966 307,11

895 173,84

845 372,90

Rezervy

1 380,00

1 400,00

1 400,00

Zúčt medzi subjektami VS

6 492,84

8 403,20

4 000,00

Dlhodobé záväzky

777 181,17

736 900,42

699 736,00

Krátkodobé záväzky

116 603,79

107 448,91

115 000,00

64 649,31

41 021,31

25 236,90

4 453 246,63

4 417 992,02

4 450 143,38

Skutočnosť
k 31.12.2017
8 477 747,18

Skutočnosť
k 31. 12. 2018
8 499 390,85

Predpoklad
na rok 2019
8 550 505,00

3 020 407,99

3 135 635,36

3 169 703,00

z toho:

0

0

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

3 020 407,99

3 135 635,36

3 169 703,00

Záväzky

1 004 092,56

945 763,47

930 658,62

Z toho: Rezervy

1 380,00

1 400,00

1 500,00

Zúčt medzi subjektami VS

6 492,84

8 403,20

0

Dlhodobé záväzky

777 918,63

737 601,53

743 921,72

Krátkodobé záväzky

153 651,78

157 337,43

160 000,00

64 649,31

41 021,31

25 236,90

4 453 246,63

4 417 992,02

4 450 143,38

Vlastné imanie (v tom)

Výsledok hospodárenia (úč. 428 )
z toho VH za sledovaný (431)
Záväzky - (v tom):

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

c) Zdroje krytia za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Medzi významné investícií patrí:
Na účte 031-pozemky
Zvýšenie v sume 3 866,66 €, ktorý vznikol pri kúpe stavby od COOP Jednota Nové Zámky
Na účte 032- umelecké diela
Zvýšenie v sume 2 000,00 € je vykazovaný prírastok na umeleckých dielach.../bezodplatný
príjem pamätných vecí pri príležitosti udelenia ceny pre Obec Zemné -2. miesto v súťaži
DEDINA ROKA/
Na účte 021-budovy a stavby
Je vykazovaný prírastok v sume 146 537,98 €
V tom: sódovkáreň vo výške 4 920,34 € na účte 021 830
Rekonštrukcia MŠ a ŠJ z dotácií GBA vo výške 43 184,84 € /41 449,51 cudzí zdroj -1 735,33
vlastný zdroj/
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo výške 30 823,00 € /27 472,90 zo ŠR a 3 350,10 z RO
obce/
Nová stavba-sýpka na „Dvor ľudových remesiel“ vo výške 15 955,85 € z rezervného fondu
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.492/180518-Z /13 155,85 € z rezervného
fondu a 2 800,00 € nevyčerpaných prostriedkov prijatých ako dotácie z príležitosti DEDINA
ROKA.
Nová stavba - chodníky a príjazdové cesty vo výške 15 270,84 € financované z rezervného
fondu na základe uzn. OcZ č. 491/180518-Z
Významný prírastok je rekonštrukcia Tribúny TJ Agro Zemné vo výške 13 334,17 € zo ŠR
/10 000,00 € zo ŠR a 3 334,17 € je RO obce/
Z rozpočtu obce boli vybudované aj vnútorné chodníky v areáli DOM KÁROLYI vo výške
6 915,60 €.
Obec na základe kúpnej zmluvy nadobudol stavbu bývalého pohostinstva od COOP Jednota
Nové Zámky vo výške 16 133,34 € z rezervného fondu.
Na účte 022 900 - Samostatne hnuteľné veci a súbory je vykazovaný prírastok vo výške
2 977,63
V tom: Notebook Dell 12 ks pre poslancov obecného zastupiteľstva a drobný hmotný majetok
vo výške 1 657,80 € a to: výpočtová technika/tlačiarne KYOCERA 2 ks, PC Dell a tlačiareň
HP/
Na účte 042 Obstaranie DHM
je vykázaný prírastok obstaraných nových investícií vo výške 160 800,07 €, sú to investičné
výstavby podľa vyššie uvedeného zoznamu a zároveň nové projektové dokumentácie.
Projekt – rekonštrukcia a dostavba obecného úradu, vypracovanie architektonickej štúdie
LEITMERITZ /2 880,00 € a 2 500,00 € / Úprava projektovej dokumentácie telocvične – vo
výške 180,00 €.
V sledovanom období obec neprijala nové bankové úvery.

8.3. Pohľadávky
a) Za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti (r.060)
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
28 153,41

Zostatok
k 31.12 2018
22 885,16

0,00

0,00
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b) Za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti (r.063)

Zostatok
k 31.12 2017
28 279,70

Zostatok
k 31.12 2018
22 885,16

0,00

0,00

Zostatok
k 31.12 2017
966 307,11

Zostatok
k 31.12 2018
895 173,84

0,00

0,00

Zostatok
k 31.12 2017
1 004 092,56

Zostatok
k 31.12 2018

0,00

0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky
a) Za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti (Sú r 114+156)
Záväzky po lehote splatnosti
b) Za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti (Sú r 114+156)
Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 nárast/pokles pohľadávok
 nárast/pokles záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2018 – vývoj nákladov a výnosov
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
955 511,89

Náklady

Skutočnosť
k 31. 12. 2018
922 467,74

Predpoklad na
rok 2019
1 030 519,90

50 – Spotrebované nákupy

119 242,58

123 796,45

200 000,00

51 – Služby

171 583,60

133 121,97

122 519,90

52 – Osobné náklady

405 577,42

428 958,18

470 000,00

53 – Dane a poplatky

5 041,29

3 098,96

2 000,00

54 – Ostatné náklady

28 446,51

6 067,78

2 000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádz a fin čin zúčt ČR
56 – Finančné náklady

161 793,57

164 294,04

168 000,00

18 473,54

17 339,63

20 000,00

0

0

0,00

57 – Mimoriadne náklady
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58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

45 341,63

45 779,21

46 000,00

11,75

11,52

0,00

Výnosy

990 368,43

1 036 014,13

1 083 450,00

60 – Tržby za vlastné
výkony
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

60 102,70

66 402,20

70 000,00

0

0

0,00

0

0

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

645 106,60

715 678,55

720 000,00

96 600,22

90 445,51

92 000,00

7 200,00

1 380,00

1 380,00

62,14

65,41

70,00

0

0

0,00

172 296,77

162 042,46

200 000,00

65 – Zúčtovanie rezerv
a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie ČR
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, v RO zriad
obcou
Hospodársky výsledok +/-

34 856,54

113 546,39

52 930,10

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 113 546,39 EUR bol zúčtovaný na účet
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Obec Zemné nezaznamenáva významné rozdiely
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 441 294,35

Skutočnosť
k 31. 12. 2018
1 427 536,19

Predpoklad na
rok 2019
1 525 970,52

150 788,25

152 799,45

160 000,00

51 – Služby

194 799,88

147 179,24

148 200,00

52 – Osobné náklady

853 883,92

906 408,13

990 000,00

53 – Dane a poplatky

5 041,29

3 098,96

3 500,00

30 900,15

8 771,37

8 000,00

161 793,57

164 294,04

168 000,00

18 473,54

17 339,63

23 260,52

Náklady
50

–

Spotrebované

nákupy

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy
a OP z prevádz a fin
čin zúčt ČR
56 – Finančné náklady
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57 – Mimoriadne náklady

0,00

0

0,00

25 602,00

27 633,85

25 000,00

11,75

11,52

10,00

1 477 248,97

1 542 909,85

1 580 400,00

60 – Tržby za vlastné
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

70 582,70

67 289,00

68 000,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

63 – Daňové a colné
výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

645 106,60

715 126,55

760 000,00

96 600,32

90 393,01

75 000,00

7 200,00

1 380,00

1 380,00

62,14

65,41

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0

0,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, v RO zriad.
obcou
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný
HV/

657 697,31

668 655,88

676 020,00

35 954,62

115 373,66

54 429,48

58 – Náklady na
transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

65–Zúčtovanie rezerv
a OP z prevádzkovej
a finanč. činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 Obec Zemné a jej rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty transfery.
Z rozpočtovaných grantov a transferov 672 811,09 EUR bol skutočný príjem vo výške
645 023,42 EUR, čo predstavuje 95,87 % plnenie
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 672 811,09 EUR, skutočný príjem vo výške
645 023,42 EUR, predstavuje 95,87 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Celkom:
V tom:
ZSE Bratislava
VÚC Nitra
VÚC Nitra

Suma v EUR
645 023,42
3 700,00
500,00
1 500,00
1 700,00

Účel
RK311
111-kultúra a strekové dni
RK312 008 11H Kultúra a ozvučenie
RK312 008 11H rozvoj obce a
billboardov
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V tom: Rozpočtové organizácie
ZŠ s VJS

504 054,60
165 591,00

ZŠ s VJM

329 139,00

Ministerstvo financií pre RO
Ministerstvo financií pre RO
Ministerstvo financií pre RO
Ministerstvo financií pre RO
Ministerstvo financií pre RO
ÚPSVaR Nové Zámky
Obec: MV SR OU SR
V tom: MŠ s VJM
MŠ s VJS
Spolu:
MV SR OÚ NZ odb.organiz.
MV SR OÚ NZ odb.organiz.
MV SR OÚ NZ odb.organiz.
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MŽP SR
MV OU NZ odbor org.
MV OU NZ odbor org.
Granty ostatné:
MSVaR SR Úrad práce
MV SR OÚ NZ odb.organiz.
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Zahraničné granty:
V tom: GBA HU

1 030,00
2 300,00
4 026,00
1 600,00
103,00
265,60
10 262,79
1 098,00
881,00
1 979,00
3 243,18
714,45
45,20
93,53
2 403,15
206,53
1 346,03
231,72
16 123,76
783,24
3 000,00
4 331,04
2 703,59
5 074,65
231,24
68 309,37
1 859,86

GBA HU/kapitálové príjmy/
EU-Town Twinning
Dotácie zo ŠR SR:
Kapitálové príjmy

41 449,51
25 000,00
42 472,90
27 472,90

Kapitálové príjmy
Bežné príjmy
Iné

10 000,00
5 000,00
100,00

Vzdelávanie: Prenesený výkon
312 012 normatíva a dohodovacie
konanie/11 700,00 €/
312 012 normatíva a dohodovacie
konanie /25 900,00 €/
312 012 dopravné
312 012 Sociálne znevýhodnené
312 012 vzdelávací poukaz
312 012 mimoriadne výsledky žiakov
312 012 učebné pomôcky
312 012 školské potreby
Prenesený výkon ŠS
312 012 Účelové dotácie
312 012 Účelové dotácie
ŠS na úseku matrika
Pobyt a reg.obyvateľ. REGOB
Register adries
Úsek dopravy
Úsek stavebníctva
Úsek životného prostredia
Voľby do NR
Civilná obrana
Hmotná núdza
DPO SR- dobrovoľný hasičský zbor
Rodinné prídavky
Podpora zamestnanosti-Baloghová
RK312 001 111 Aktivačná činnosť
RK312 001 1AC1 Aktivačná činnosť
Turizmus –Jedlik -Strekové dni
Modernizácia MŠ a ŠJ
Strekové dni
Na modernizáciu a rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice
Na modernizáciu tribúny TJ AGRO
Na výsadbu stromov
Peňažný dar od rod. Brutovského

10.2. Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
V sledovanom rozpočtovom roku obec zo svojho rozpočtu poskytla dotácie v zmysle
Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2015 o dotáciách, právnickým osobám na podporu
všeobecne prospešných služieb na základe uzn, OcZ v Zemnom, číslom 439/151217-Z
schválených dňa 15.12.2017 v celkovej sume 20 480,00 EUR.
Uzn.č 25/220219-Z, dňa 22.02.2019 bolo schválené navýšenie v sume 1 130,00 EUR pre TJ
Agro Zemné a Uzn.č.531/121018-Z pre Poľovnícku spoločnosť Zemné v sume 550,00 EUR ,
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uzn. zo dňa 499/180518-Z bolo schválené navýšenie dotácií pre Kyokushin Karate vo výške
200,00 €.
Skutočné čerpanie a vyúčtovanie všetkých dotácií je vo výške 20 355,00 EUR (viď.
podľa prílohy).
Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce za rok 2018 boli k 31.12.2018 vyúčtované v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015. o dotáciách.

Dotácia

P.č
Organizácia
.

Žiadosť 2018

TJ Agro Zemné - futbalový oddiel
1

2
3
4
5
6
7

navýšenie dotácie
TJ Agro Zemné - stolnotenisový
oddiel
Csemadok Základná organizácia
Zemné
Jednota dôchodcov na Slovensku
Slovenský Červený kríž miestny
spolok
ZO ZPCCH a SZTP (Zdravotne
postih.)
Spolok na zachovanie tradícií obce
Zemné
Poľovnícka spoločnosť Zemné
navýšenie dotácie

8
9
10

Združenie športových rybárov
Zemné - Dúgoc
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť
Zemné
Kyokushin Karate Klub Zemné
Navýšenie dotácií

11

Spolok Levédia

12

Dobrovoľný hasičský zbor
BULL STRONG TEAM Zemné 13 dotácia na základe uzn. č.
391/110817-Z
14

Spolok Mládeže Zemné
Súčet

Stav k 31.12.2018

1 130,00 €

Návrh
12 000,00
€
1 130,00 €

1 200,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

-€

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

-€

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

-€

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

600,00 €

500,00 €

500,00 €

375,00 € 125,00 - €

300,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

-€

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

-€

550,00 €

550,00 €

550,00 €

550,00 €

€

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

-€

2 000,00 €

2 000,00 €

€

12 000,00 €

2 000,00 €

Schválená

Čerpanie

Zostatok

12 000,00 €

12 000,00 €

-€

1 130,00 €

1 130,00 €

-€

810,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

280,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

500,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

2 000,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

2 000,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €
25 770,00 €
€

300,00 €

400,00 €

400,00 €

20 380,00 €

20 480,00 €

20 355,00 €

- €

- €

- €
-€
- €

125,00 €

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Počiatočný stav k 1.1.2018
Číslo účtu
MD účet 041
MD účet 042
Spolu
Účet 041-Obstranie softvéru IS SAMO
Účet 042-Obstranie dlhodobého majetku

Obstarané inv.
Zaradené inv.
Suma v Eur
0
0
36 861,11
36 861,11
0
0
MD
D
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Projektová dokum.rekonštrukcia telocvične
Obstaranie Notebookov Dell Latitude 12 ks /042 005/
Obstaranie tlačiarne Kyocera 2 ks /042 005/
Obstaranie PC Dell,tlačiareň /042 005/
Vybudovanie chodníkov a príjazdové cesty/ADRIVA/ /042 005/
Projekt-VILA -rekonštrukcia a dostavba OU Zemné /042 005/
Vypracov.architektoneckej štúdie /LEITMERITZ/ /042 005/
Výstavba Sýpky na Dvore ľudových tradícií /042 006/
Nákup budov/Coop Jednota/ 042 007/
Rekonštrukcia MŠ a ŠJ /BGA /042 202/
Bezodplatné obstaranie pamätných predmet./042 502
Modernizácia hasičskej zbrojnice /042 320
Vybudovanie chodníkov a príjazd.cesty /042 804/
Tribúna TJ Agro-z dotácií SR /042 830/
Súčet strana MD/D
Obraty účtu 04x k 31.12.2018
Spolu -Súvaha riadok:A11

180,00
2 977,63
943,20
714,60
6 915,60
2 880,00
2 500,00
15 955,85
20 000,00
43 184,84
2 000,00
29 023,00
15 270,84
13 334,17
160 800,07
197 661,18
40 621,11

0,00
2 977,63
943,20
714,60
6 915,60

15 955,85
20 000,00
43 184,84
2 000,00
30 823,00
15 270,84
13 334,17
157 040,07
157 040,07

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
1.) Rozšírenie kanalizácie - vetva Pod záhradami
2.) Rozšírenie kanalizácie v obci Zemné na základe realizačného projektu a ŽoNFP z EÚ
3.) Protipovodňové aktivity – kanál 3 – spoluúčasť projektu EU Hydromeliorácie š.p.
4.) ROP – cyklotrasa spoluúčasť
5.) Pokračovanie v projektovej línií HU - SK /SK – HU Dvor ľudových remesiel
6.) Regenerácie sídiel - Úprava verejného priestranstva domu smútku
7.) Regenerácia sídiel – Požiarna zbrojnica-nový projekt
8.) Rozšírenie Ekodvora a kompostárne - nákup strojovej techniky
9.) Rekonštrukcia obecného úradu
10. Rozšírenie tribúny TJ Agro –nový projekt
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Zemné k 31.12. 2018 nemá žiadne súdne spory.

V Zemnom, 31.07.2019
Schválil: Ing. János Bób - starosta obce Zemné
Vypracovali:
v súčinnosti zamestnancov OÚ Zemné
Ing. Mária Bóbová
Eva Adamovicsová
Mgr. Viktória Nagyová
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Príloha č. 1
Prílohy:
1. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017
1.1)
1.2)
1.3)

Konsolidovaná Súvaha
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
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Príloha č. 2
Skratky a odborná terminológia používaná vo výročnej správe
AOTP
CVČ
ČR
ČOV
DEUS
DHZ
DŹO
EÚ
EF
IOMO
IS CISMA
IS REGOB
INEKO
JÁT
KP
KTV
KVS
Uzn. č.
MŠ
MAS
MO SZJÁT
MŠ SR
OcP
OÚ
ONB
RisSam
RO
ROP
ŠR
SZRB
SZP
SHR
PPA
ÚPSVaR
ÚRSO
VP
ZČS
ZŠ
ŽoNFP

aktívne opatrenie trhu práce
Centrum voľného času
Časové rozlíšenie
čistiareň odpadových vôd
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dobrovoľný hasičský zbor
Dolný žitný ostrov
Európska únia
Environmentálny fond
Integrované obslužné miesto občana
Informačný systém Centrálny informačný systém matrík
Informačný systém Registra obyvateľov
Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky
Jedlik Ányos Társaság
Kreditné príplatky
Káboová televízia
Konsolidovaná výročná správa
Uznesenie číslom
Materská škola
miestna akčná skupina
Szímői Jedlik Ányos Társaság
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Obecná polícia
Obecný úrad
Obecné nájomné byty
Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
Rozpočtová organizácia
Regionálny operačný program
Štátny rozpočet
Slovenská záručná a rozvojová banka
Sociálne znevýhodnené prostredie
Samostatne hospodáriaci roľník
Pôdohospodárska platobná agentúra
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
vzdelávací poukaz
zvyšovacia čerpacia stanica
Základná škola
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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