
 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020 prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

uznesenie č. 248/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                  upravený program rokovania s doplnením:  Bod č. 18) Odpredaj    

majetku obce 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

 

Za- Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz ,Mgr. 

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020 prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 
 

uznesenie č.249/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie                kontrolu plnenia uznesení zo 17. a 18. Zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva   

 

 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Podpísané dňa 12.11.2020 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

 

 

uznesenie č. 250/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   Správu MŠ Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,   jej    

               výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

  

 

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

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

 

 
 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



 

 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
     UZNESENIE       

    
 

 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

 

uznesenie č. 251/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  
                                         Správu ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné – Jedlik Ányos  

            Alapiskola Szímő  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej        

             výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

                              

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

 

 

uznesenie č.252 /111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  Správu ZŠ Zemné o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej    

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



 

 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 

UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

 

uznesenie č.253 /111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                      Správu  MŠ s VJM  Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,      

               jej  výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

uznesenie č. 254/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo                    

 berie na vedomie                
a)  vypísanie výberového konania na  obsadenie funkcie   

      riaditeľa Materskej školy,  Školská 853, 941 22 Zemné 

      

 b)  vypísanie výberového konania na  obsadenie funkcie   

          riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom    

           maďarským – Óvoda,  Školská 853, 941 22 Zemné 

 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 
 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa 12.11.2020 



 

 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

uznesenie č.255 /111120-Z 

obecné zastupiteľstvo                    

berie na vedomie         

a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 30. 09. 2020 

b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu 

k 30.09.2020 

  

 
 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 
 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 
 

 

uznesenie č. 256/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                  

a) úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu vo výške 35 732,76 EUR vykonanú 

rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods. 2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu k 30. 09. 2020 o 176 540,20 EUR, v tom: 

b.1) navýšenie za 1. Q 2020 vo výške 125 366,76 EUR 

b.2) navýšenie za 2. Q 2020 vo výške 15 440,68 EUR 

b.3) navýšenie za 3. Q 2020 vo výške 35 732,76 EUR 

 

c) Plnenie rozpočtu za 3.Q 2020, k 30.09.2020  

 

 

 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 
 

 

          Ing. János Bób 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa 12.11.2020 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

uznesenie č. 257/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje      

 

a) Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za rok 2020 k 30. 09. 2020. 

 

b)  Rozpočtové opatrenie za 3. Q 2020,  úpravu vo výške   +35 732,76 € 

 

c) Zmeny v rozpočte k 30.09.2020 – upravené Rozpočtovým opatrením v zmysle §14 

zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu - navýšenie o 176.540,20 EUR, 

celkom za obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri 

zachovaní vyrovnanosti rozpočtu, schváleného vo výške :  

Príjmy spolu            1 512 585,00 

Výdavky spolu         1 512 585,00 

 

Zmeny v návrhu :           176 540,20 
c.1) 1. Q 2020  Príjmy/Výdavky        + 125 366,76 

c.2) 2. Q 2020  Príjmy/Výdavky         +15 440,68 

c.3) 3. Q 2020  Príjmy/Výdavky         +35 732,76 

 

Celkový rozpočet k 30.09.2020  Príjmy     1 689 125,20 

Výdavky      1 689 125,20 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

Uznesenia podpísané dňa 12.11.202 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

uznesenie č. 258/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     

 

 

 Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 30. 09. 2020 

PRÍJMY spolu        1 689 125,20 

VÝDAVKY spolu         1 689 125,20 

v tom:   

BEŽNÝ ROZPOČET       
Príjmy spolu:        1 649 902,52 

z toho: OBEC        1 647 882,52 

RO – Základné školy             2 020,00 

Výdavky spolu:        1 584 457,20 

z toho: OBEC           897 513,18 

RO – Základné školy         686 944,22 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET          
Príjmy spolu:           0,00 

z toho: OBEC           0,00 

RO – Základné školy         0,00 

Výdavky spolu:              50 000,00 

z toho: OBEC             50 000,00 

RO – Základné školy         0,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE     
Príjmy spolu:             39 222,68 

z toho: OBEC             39 222,68 

RO – Základné školy         0,00 

Výdavky spolu:             54 668,00 

z toho: OBEC             54 668,00 

RO – Základné školy         0,00 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomných poslancov:7 

 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

              
                                        

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. János Bób 

starosta obce                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie  podpísané dňa 12.11.2020 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné    
 

UZNESENIE     
 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

uznesenie č.259 /111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                  

zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 3. Q 2020,  

vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného 

zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §14 ods. 2 a) až d) navýšením 

finančných prostriedkov     +35 732,76 EUR 

 

SPOLU         35 732,76 

1) BEŽNÝ ROZPOČET       33 964,76 
z toho: OBEC  program 01-10    20 058,96 

RO – Základné školy program 09    13 905,80 

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET               0,00 

z toho: OBEC  program 01-10             0,00 

RO – Základné školy - program 09             0,00 

3) FINANČNÉ OPERÁCIE        1 768,00 
z toho: OBEC  program 01-10      1 768,00 

RO – Základné školy - program 09             0,00 

 

 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

           Ing. János Bób 

                                                                                                                  starosta obce 
 

 

Uznesenie podpísané dňa 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
 
 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

uznesenie č.260 /111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                  

ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE A ROZPOČTOVÉ 

OPATRENIA A ÚPRAVU ROZPOČTU V PROGRAMOV ČLENENÍ 

k 30.09.2020 v celkovej výške 

VÝDAVKY spolu          1 689 125,20 

 

v tom:  Obec          1 002 181,18 

RO – Základné školy          686 944,02 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY   
Výdavky spolu:         1 584 457,20 

z toho: OBEC  (Program 01-10)       897 513,18 

RO – Základné školy  (Program 09)         686 944,02 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
Výdavky spolu:             50 000,00 

z toho: OBEC  (Program 03-08)         50 000,00 

RO – Základné školy         0,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ   
Výdavky spolu :             54 668,00 

z toho: OBEC   (Program 06 -09)         54 668,00 

RO – Základné školy - program 09       0,0 

 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

          János Bób 

          starosta obce 

 

Uznesenie podpísané dňa 12.11.2020    



 

 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 
 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

uznesenie č.261 /111120 -Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie a)príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku 

a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania 

v roku 2020 

  

b) zloženie inventarizačnej komisie 

 

 

Prítomných poslancov:7  

 

Za –  Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz ,Mgr. Henrieta Nagyová, PaedDr. 

Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

 

Proti –  Ing.Mikuláš Balogh 

Zdržal-  

 

 

 

 

           

          János Bób  

          starosta obce  

 

 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa 12.11.2020     



 

 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

uznesenie č.262 2/111120-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   Dodatok č. 19 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so 

   sídlom v Nových Zámkoch, uzatvorenej dňa 26.2.2003, podľa  

   predlohy 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

  

uznesenie č.263 /111120-Z  

obecné zastupiteľstvo 

odročuje         vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

   Zemné 2021-2027   

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:7 

 

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

 Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika Václaveková 

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.202 

 



 

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

uznesenie č.264 /111120-Z  

obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e : 

 

A:  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods.1 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o kúpe 

nehnuteľností Obce Zemné, 

B: podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  

majetku obcí  v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

Vyhlasovateľ 

Obec Zemné 

Sídlo: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 

IČO: 00309371 

v zastúpení starostom: Ing. János Bób 

číslo účtu (IBAN): SK85 5600 0000 0038 4903 8001 

BIC (SWIFT): KOMASK2X 

 

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o kúpe nehnuteľností vyhlasovateľa za 

nasledovných súťažných podmienok: 

 

 

1. Vyhlasovateľ 

Obec Zemné 

Sídlo: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 

IČO: 00309371 

v zastúpení starostom: Ing. János Bób 

číslo účtu (IBAN): SK85 5600 0000 0038 4903 8001 

BIC (SWIFT): KOMASK2X 



2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

- Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce 

Zemné nachádzajúce sa v kat. území obce Zemné, evidované na Okresnom úrade Nové 

Zámky, katastrálny odbor na LV č. 1 ako: 

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/17, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 48924 m
2
, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/18, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 2027 m
2
, 

- parcela reg. ,,C“ č.: 8558/19, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 11770 m
2
 

 (ďalej len ,,predmet súťaže“). 

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej rovinatej časti obce Zemné v časti- osada Gúg mimo 

zastavaného územia obce na hranici s kat. úz. Andovce. V okolí predmetných nehnuteľností 

sa nachádzajú obrábané poľnohospodárske pozemky, záhradníctvo, rekreačné chatky 

a kaplnka sv. Vendelína. Prístup na pozemky je zo spevnenej komunikácie- štátnej cesty č. 

1525. Vzdialenosť centra (vzdušnou čiarou) je cca. 8500 m. Samotná obec Zemné je 

vzdialená 12 km, predmetné pozemky sú na vzdialenosť 4 km od okresného mesta Nové 

Zámky. Je možnosť napojenia sa na všetky inžinierske siete obce: vodovod, zemný plyn, 

elektrinu, odvod splaškov sa rieši kanalizáciou do vlastnej žumpy. 

Ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sú predmetné pozemky obrábané, pestujú sa na 

nich poľnohospodárske plodiny. Podľa Územného plánu sídelného útvaru Zemné Zmeny 

a doplnky č. 1 schválené uznesením č. 82/151208- Z zo dňa 16.12.2008 sa stanovuje funkčné 

využitie: obytná funkcia. 

- Súťažný návrh je možné podať len na kúpu predmetu súťaže ako celku, a to len za účelom 

realizácie obytného parku s výstavbou infraštruktúry na predmete súťaže. Víťaz súťaže  bude 

v kúpnej zmluve zaviazaný na využitie predmetu súťaže na realizáciu obytného parku s 

výstavbou infraštruktúry. 

 

3. Termín ohliadky 

Oboznámenie sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže je možné v nasledovných 

termínoch:  

Termín I: 13.1.2021 o 10.00 hod. (stretnutie pri kaplnke sv. Vendelína na Gúgu) 

Termín II: 27.1.2021 o 10.00 hod. (stretnutie pri kaplnke sv. Vendelína na Gúgu) 

 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa  

Meno:         Ing. János Bób 

telefón:       0905/636275 

E-mail:  starosta@zemne.sk 

 

5. Minimálna požadovaná cena  

Minimálna požadovaná kúpna cena  za kúpu predmetu obchodnej verejnej súťaže je vo výške 

900.000 Eur, určená na základe uznesenia OZ č.  264/111120-Z zo dňa 11.11.2020 

 

 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku kúpnej ceny v eurách za predmet 

súťaže. 

 



6. Podmienka zaplatenia kúpnej ceny 

Víťaz súťaže s najvyššou ponúknutou cenou je povinný pri uzatvorení zmluvy o kúpe 

nehnuteľností pri podpise zmluvy zaplatiť 100 % z celkovej kúpnej ceny predmetu kúpy. 

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú ku dňu pripísania finančných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

 

7. Náklady súvisiace s nadobudnutím vlastníckeho práva 

Návrh na vklad sa podáva do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy o kúpe nehnuteľností s tým, že 

pri podpise zmluvy o kúpe nehnuteľností bude uhradená kúpna cena v rozsahu 100% , pričom 

náklady súvisiace s nadobudnutím vlastníckeho práva, najmä správny poplatok za vklad 

vlastníckeho práva hradí kupujúci. 

 

8. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu najneskôr do 22.02.2021 

zaplatiť zábezpeku vo výške 1.000 € na účet vyhlasovateľa číslo účtu (IBAN): SK85 5600 

0000 0038 4903 8001, BIC (SWIFT) : KOMASK2X, variabilný symbol: 2021 do poznámky 

resp. do doplňujúcej informácie uviesť identifikačné údaje súťažiteľa (napr. meno a 

priezvisko, alebo obchodné meno a IČO) tak, aby bolo možné identifikovať, ktorý súťažiteľ 

zábezpeku zaplatil, zábezpeka je zaplatená až pripísaním na účet vyhlasovateľa.  

Zábezpeka musí byť zaplatená v plnej výške do termínu určeného vyhlasovateľom. Víťazovi 

súťaže sa zábezpeka nevracia  a bude započítaná ako zaplatená časť kúpnej ceny pri 

uzatvorení zmluvy o kúpe nehnuteľností. V prípade, ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu 

v stanovenej lehote resp. odstúpi od zmluvy, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa. 

Lehotu na uzatvorenie zmluvy je možné predĺžiť iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa 

so súhlasom obecného zastupiteľstva. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená 

v plnej výške v termíne 20 dní odo dňa vyhodnotenia  obchodnej verejnej súťaže.  

Kópiu dokladu - potvrdenia o úhrade zábezpeky sú účastníci súťaže povinní priložiť k 

súťažnému návrhu do zalepenej obálky  s označením „Obchodná verejná súťaž na kúpu 

nehnuteľností v obci Zemné-  NEOTVÁRAŤ“.   

 

Predložený návrh  nie  je  možné  odvolať  po  uplynutí lehoty určenej  na  predkladanie 

súťažných návrhov. 

 

Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy, na ďalšie 

doručené návrhy toho istého súťažiteľa sa neprihliada, sú automaticky vylúčené zo súťaže. 

Predložený návrh  nie  je  možné  meniť  a dopĺňať,  ani  ho  upravovať  po  uplynutí  lehoty  

určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  bude zverejnené v priebehu 49. týždňa v 

roku 2020 na úradnej tabuli obce, v regionálnej televízii NZTV, v regionálnom týždenníku 

MY Nitrianske noviny, v denníku Hospodárske noviny, Új szó,  a na webovej stránke obce na 

www.zemne.sk 

 



Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade Zemné, na 

adrese: Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 do 22.02.2021 v pracovných dňoch počas 

úradných  hodín a budú zverejnené aj na webovej stránke obce www.zemne.sk 

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov je od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej 

verejnej súťaže do 01.03.2021 do 12:00 hod.. Súťažný návrh môže byť doručený osobne 

alebo poštou na adresu Obecného úradu Zemné, Obecný úrad Zemné, 941 22 Zemné 268 

písomne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Zemné-  NEOTVÁRAŤ“ V prípade 

doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky vyhlasovateľovi. 

 

9. Vyhodnotenie ponúk a kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 01.03.2021 o 15.00 hod.  na 

Obecnom úrade Zemné. 

 

Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna 

cena za kúpu predmetu obchodnej verejnej súťaže v eurách. Víťazom súťaže sa stáva 

podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne 

skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote 

do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o tom, že jeho návrh bol 

prijatý. 

 

K uzatvoreniu Zmluvy o kúpe nehnuteľností dôjde do 30 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo  odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 

súťaže. 

 

Vyhlasovateľ  neuhrádza  účastníkom  súťaže  náklady  spojené  s ich  účasťou  v tejto 

obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 

účasťou v súťaži. 

 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 03.03.2021 na webovej stránke 

obce www.zemne.sk, ako aj na úradnej tabuli Obce Zemné. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o kúpe 

nehnuteľností s víťazom súťaže z dôvodu, že víťaz nevie uhradiť kúpnu cenu podľa 

vyhlásených podmienok pri uzatvorení zmluvy o kúpe nehnuteľností v celej výške, víťaz 

súťaže vypadá z poradia účastníkov spĺňajúcich podmienky súťaže a poradie účastníkov 

spĺňajúcich podmienky súťaže sa posúva ďalej, t.j. vyhlasovateľ je oprávnený uzatvoriť 

zmluvu s účastníkom súťaže v poradí nasledovným po víťazovi súťaže spĺňajúcim podmienky 

súťaže.  



10. Náležitosti návrhu: 

Súťažný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti: 

1.Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej uzavretej obálke s označením  „Obchodná verejná 

súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Zemné -  NEOTVÁRAŤ“ 

2. Návrh musí obsahovať identifikačné údaje účastníka súťaže, výšku kúpnej ceny za m
2
, účel 

kúpy, návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a 

adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný. 

3. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky podľa bodu 8. týchto podmienok súťaže. 

4. Potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci Zemné, ktoré potvrdenie vydá obec 

Zemné na žiadosť navrhovateľa. 

5. Spolu so súťažným návrhom je uchádzač povinný predložiť: 

- v prípade právnickej osoby originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra 

nie staršie ako 3 mesiace, 

- čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze, v 

reštrukturalizačnom konaní, v oddlžení, 

- čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii, 

- čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti na majetok 

ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii, 

- potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, pričom 

potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace, 

- potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní, že nemá evidované 

nedoplatkoch na poistnom, pričom potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace, 

- plnú moc v prípade zastupovania. 

 

C. volí súťažnú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov uvedeného v bode A tohto 

uznesenia v zložení: Roman Bombicz, Mgr. Nagyová Henrieta, Ing. Mikuláš Balogh, Ing. 

Beatrica Dömeová, Ing. János Bób, Tibor Szabó, JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Ing. 

Katarína Takácsová, Monika Václaveková, Mgr. Anikó Illés, PaedDr. Zoltán Priskin, Viktor 

Kutrucz.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

Počet poslancov: 9 

Počet prítomných: 8 

Hlasovanie za: JUDr. Peter Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktro Kutrucz, 

Mgr. Henrieta Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Moniká Václaveková 

Hlasovanie proti: 0 

Zdržal sa:  Ing. Mikuláš Balogh 

Zapisovateľka: Andrea Litavec 

Overovatelia: Helena Kocsisová, Monika Václaveková 

 

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

                                                                                Ing. János Bób, v.r.  

Starosta obce 

Uznesenie podpísané dňa 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

uznesenie č. 265/111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 v zmysle ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 v z.n.p. zámer previesť majetok obce Zemné spôsobom priamym predajom  

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

  

Predmetom prevodu bude nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obce Zemné: 

nehnuteľnosť -  stavba so súp. č. 137, druh stavby: budova pre kultúru a na verejnú 

zábavu, evidovaná na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny 

odbor pre kat. územie: Zemné, obec: Zemné a ktorá je postavená na parcele reg. ,,C“ 

KN č.: 394/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m
2
,  

nehnuteľnosť parcele reg. ,,C“ KN č.: 394/1, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 129 m
2
, evidovanej na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné 

nehnuteľnosť parcela reg. ,,C“ KN č.: 391, druh pozemku: záhrada o výmere79 m
2
, 

evidovanej na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné. 

 

 

 

Prítomných poslancov:8 

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 
 

 

                                                             Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

uznesenie č.266 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 v zmysle ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 v z.n.p. zámer previesť majetok obce Zemné spôsobom priamym predajom  

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

   

  Predmetom prevodu bude nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obce Zemné: 

 Na základe Geometrického plánu č. 44538359-194/2020  vyhotoveného Attila  

 Vörös, IČO: 44 538 359, sídlo: Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, úradne  

 overeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa   

 14.09.2020,  pod č.1227/20 :  

 - novovytvorená parcela reg. ,,C“ KN č. 770/85, druh pozemku: zastavaná plocha a 

 nádvorie o výmere 26 m
2
, ktorá vznikla odčlenením časti vo výmere 26 m2 z  

 parcely reg. ,,C“KN č. 770/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaná 

 na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: 

 Zemné, kat. územie: Zemné a pričlenením tejto časti k novovytvorenej parcele č. 

 770/85. 

 

                              

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

                                            Ing. János Bób 

                                                                                                            starosta obce 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

uznesenie č.267 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
v zmysle ustanovenia  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  

 majetku obcí v z.n.p. zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného  

 osobitného zreteľa:   

 

Prenájom časti nebytových priestorov  -  a to dvoch miestností o celkovej výmere 

16,9 m 
2 

, umiestnených vedľa garáže služobného auta na prízemí v budove  

Zdravotného strediska so súp. č. 662, druh stavby: iná budova, evidovaná na LV č. 

4738 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre kat. územie: 

Zemné, obec: Zemné, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 

47910/65930. 

 

 
 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

uznesenie č. 268/111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje v zmysle ustanovenia  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z.n.p. zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa:  

 

            

  Predmetom prenájmu bude nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obc 

  Zemné   

  - parcela reg. ,,C“ č. 1981/2, druh pozemku: ostatná plocha   

  o výmere 4488 m
2
, evidovaná na LV č. 3392 vedenom Okresným úradom 

  Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: Zemné, kat. územie: Zemné. 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 
 

 

uznesenie č.   269/111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

odkúpenie nehnuteľnosti evidovaného na LV č. 1066 vedenom Okresným úradom Nové 

Zámky, katastrálny odbor pre obec: Zemné, kat. úz.: Zemné, označené ako: parc. reg. „C“ KN 

č.: 14/3,  druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m
2
, ktorého vlastníkom je 

František Sajtos, nar. 02.12.1956 bytom Zemné č. 121 za dohodnutú kúpnu cenu 222,00 €  

(slovom: dvestodvadsaťdva eur)  

 

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

 

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 
 

 

 

 

 

uznesenie č. 270 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

 

 

odkúpenie nehnuteľností zapísaných na Správe katastra Nové Zámky, vedené na LV č. 5417 

k.ú. obce Zemné, parc. registra ,,E“ č. 1389/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m
2
, 

ktorého vlastníkom je: Marco Invest s.r.o., Dunajské nábrežie 2529/38, 945 01 Komárno za 

dohodnutú kúpnu cenu 210,00 €  (slovom: dvestodesať eur)  

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor   

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

 

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 

 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

uznesenie č. 271 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

A: v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:  

- parcela reg. ,,C“ č. 770/84, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 13 m2, evidovaná 

na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné, 

 

v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 

6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu vo výške 12,00 Eur/ m
2
 

 

B:  schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Obcou Zemné ako predávajúcim 

a spoločnosťou: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 ako kupujúcim na 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: parcele reg. ,,C“ č. 770/84, druh pozemku: 

ostatné plochy o výmere 13 m
2
, evidovanej na LV č. 1 pre kat. územie: Zemné , ktorá 

sa uzatvára na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými 

stranami dňa 19.9.2018, pričom prevod bol schválený v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa Uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemné č. 

519/170818-Z zo dňa 17.8.2018. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že 

uvedené pozemky sú pre obec prebytočné a obec ich nevie využiť na svoje účely, 

zároveň na predmete kúpy kupujúci v rámci plánovanej stavby  ,,KO Zemné- VNK, 

TS, NNK, NNV“ vybuduje stavbu distribučnej trafostanice. 

 

Prítomných poslancov:8  

Za - JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

                                                                        Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

 

uznesenie č.272 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje Zmluvu o založení združenia obcí ,, Cyklotrasa Dolné Považie“ 

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

        

         

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 



                                                           

Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

 

uznesenie č.273 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje zrušenie členstva a vystúpenie obce zo Združenia obcí mikroregiónu 

,,Cergát - Váh“, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO : 36105741 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh , Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Viktor 

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

 

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

       

Uznesenia podpísané dňa: 12.11.2020 

 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

 

 

 

uznesenie č.274 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

odročuje    udelenie ceny obce a ceny starostu v roku 2020 

 

 

    

 

 

 

Prítomných poslancov:8  

 

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

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

Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa  

 

 

 

 

 

 

 

     

Ing.János Bób  

  starosta obce                                                                                                                

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 16.12.2019 



Obecné zastupiteľstvo Zemné     

 
UZNESENIE     

 

 
 

z 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11.2020 

v Dome Károlyi v Zemnom        
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom 18 . zasadnutí dňa 11. novembra 2020  prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

 

 

 

uznesenie č.   275 /111120-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje                              žiadosť TJ-Agro Zemné o navýšenie rozpočtu na rok 2020  

    v sume 2010 eur. 

 

 

 

Návrh uznesenia nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

 

Za-  Ing. Mikuláš Balogh, Viktor Kutrucz , PaedDr. Zoltán Priskin, 

 

Proti – 

Zdržal sa -  JUDr. Peter Balogh Mgr. Anikó Illés, Helena Kocsisová, Monika Václaveková , 

Mgr. Henrieta Nagyová 

 

 

 

 

          

                                                                          Ing. János Bób 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

Uznesenia podpísané dňa: 16.12.2019 
 

 


