
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 24. októbra 2019 o 19.00, v Dome Károlyi 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné  

4. Záver 

 

 

Rokovanie 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

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

privítal prítomných poslancov. Prítomných poslancov bolo 7, takže zasadnutie bolo uznášania 

schopné. 

Všetky materiály k programu rokovania mali poslanci k dispozícii v elektronickej forme. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril rozpravu k tomuto 

bodu. Nakoľko k programu rokovania poslanci nemali pripomienky jednohlasne ho schválili. 

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné  

4. Záver 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

Proti -  

Zdržal sa - 

 

 

 



2.Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej 

komisie  

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol Viktora Kutrucza a Helenu Kocsisovú. Za členov 

návrhovej komisie navrhol JUDr. Petra Balogha, Mgr. Anikó Illésa a PaedDr. Zoltána 

Priskina.   

 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne:  

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Zoltán Priskin, PaedDr. 

Proti -  

Zdržal sa - 

 

3. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné     (Príloha č. 1) 

Starosta obce oboznámil prítomných s predložením žiadosti o NFP za účelom realizácie 

projektu Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO4-SC421-2017-19 a oboznámil ich aj o financovaní projektu zo strany obce. Starosta obce 

informoval poslancov, že výška DPH je v tomto projekte neoprávnený výdavok a žiaľ tieto 

výdavky bude musieť znášať obec. Môžu sa vyskytnúť aj iné neoprávnené výdavky, ktorých 

výšku v súčasnosti ešte nevieme odhadnúť. Pri kladnom hodnotení našej žiadosti o dotáciu 

bude potrebné požiadať o úver z banky, aby sme vedeli zabezpečiť financie súvisiace 

s projektom. S úverom by sme nemali mať problémy, nakoľko obec nemá žiadny úver, okrem 

úveru na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB. Koncoročná súvaha vykazuje dobré 

hospodárenie.   

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Zoltán Priskin. 

 

PaedDr. Zoltán Priskin – sa spýtal, že v ktorej ulici bude realizované rozšírenie kanalizančnej 

siete?  

Ing. János Bób – projekt bol napísaný na konkrétne ulice, a žiaľ už nemáme možnosť zmeniť 

údaje.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 123/241019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje            Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kanalizačnej   

                             siete v obci Zemné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017- 

                             19, prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na  



                             životné prostredie, špecifický cieľ: 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva  

                             so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie  

                             odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné  

                             prostredie vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

                             SR“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným  

                              programom rozvoja obce; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 250 000,00 eur 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

Proti -  

Zdržal sa - 

 

4.Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         Ing. János Bób 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

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

        Viktor Kutrucz              Helena Kocsisová 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu:  

 

 

 

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

   Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:Edita Bombiczová 
 


