
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

Dátum a miesto konania: 20. februára 2020 o 16:00, v Dome Károlyi  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov 

5. Program cezhraničnej spolupráce SKHU – malé projekty 

6. Žiadosti 

7. Interpelácie 

8. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

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

privítal prítomných poslancov a hostí. Prítomných poslancov bolo 7, takže zasadnutie bolo 

uznášania schopné, ospravedlnene chýbal Mgr. Anikó Illés a Monika Václaveková. 

 Zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam a videozáznam. Videozáznam tvorí prílohu tejto 

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

forme.  

Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. Nakoľko poslanci nemali 

pozmeňujúci návrh na program, pristúpilo sa k hlasovaniu:  

 

Prítomných poslancov: 7 

 

za –  Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta 

Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr. 



proti – 

zdržal sa –  

 

2. Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

Pán starosta za zapisovateľa určil Andrea Litavec. Za overovateľov zápisnice navrhol 

Romana Bombicza a Viktora Kutrucza. Za členov návrhovej komisie navrhol JUDr. Peter 

Balogh, Mgr. Henrieta Nagyová a Helena Kocsisová. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

Prítomných poslancov: 7 

za –  Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, 

Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr. 

proti – 

zdržal sa –  

 

3. Kontrola uznesení 

Kontrola uznesení bolo odročené.  

 

4. Vystúpenie občanov  

Eva Kissová, vedúca Karate klubu Kyokushyn sa informovala o priestoroch v bývalej 

materskej škole. Obecné zastupiteľstvo navrhol, aby sa zúčastnila na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, a vtedy bude prerokované. 

 

5. Program cezhraničnej spolupráce SKHU – malé projekty 

 

Starosta obce informoval prítomných o projekte Európske zoskupenie územnej 

spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným schválilo našu žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika-Maďarsko - Fond malých projektov.  

Na 4. zasadnutí konaného dňa 10.mája 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením 

číslo 69/100519-Z finančnú spoluúčasť vo výške 4.500 eur. Túto sumu je potrebné 

upraviť, nakoľko sa zvýšila suma poskytnutého finančného príspevku. 

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



Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

 

uznesenie č. 69 /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

ruší      a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  Výzvy číslo  

  SKHU/WETA/1901, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská  

  republika-Maďarsko - Fond malých  projektov v západnom   

  pohraničnom regióne Európsky fond regionálneho rozvoja - Prioritná os  

  4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  

  žijúcich v pohraničnej oblasti. Vedúci partner projektu je obec Zemné  

  zo strany Slovenskej republiky s podielom dotácie 60%, partner   

  projektu zo strany Maďarska je obec Mosonszolnok s podielom dotácie  

  40% 

                  b)  finančnú spoluúčasť 15% , čo činí 4.500 zo sumy 30.000 €  

 

Prítomných poslancov: 7 

za –  Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, 

Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr. 

proti – 

zdržal sa –  

 

 

uznesenie č. 173/200220-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  Výzvy číslo 

   SKHU/WETA/1901, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

   republika-Maďarsko - Fond malých  projektov v západnom  

   pohraničnom regióne Európsky fond regionálneho rozvoja - Prioritná os 

   4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb 

   žijúcich v pohraničnej oblasti. Vedúci partner projektu je obec Zemné 

   zo strany Slovenskej republiky s podielom dotácie 60%, partner  

   projektu zo strany Maďarska je obec Mosonszolnok s podielom dotácie 

   40% 

  b)  finančnú spoluúčasť 15% , čo činí 4.942,08 zo sumy 32.947,20 €  

 

Poslanci hlasovali nasledovne: 

Prítomných poslancov: 7 



za –  Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, 

Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr. 

proti – 

zdržal sa –  

 

6. Žiadosti 

Na obecný úrad neboli predložené žiadosti. 

 

7. Interpelácie 

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

 

 

8. Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. János Bób  

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Roman Bombicz                  Viktor Kutrucz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu:     

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

           Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Litavec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


