
 

 

Ing. BóbJános                        Starosta obce Zemné 

                            Obecný úrad Zemné                                                                       Hlavná 268                                                                                                                                          

   

 

Pozvánka 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení § 12 ods. 1 a 

 v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

22.zasadnutie  obecného zastupiteľstva v Zemnom 

na deň  28. 05. 2021. so začiatkom o 17.00hod 

 v Dome Károlyi v Zemnom   

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov 

5. Ponuka na rekonštrukciu a modernizáciu, prevádzku a údržbu zariadení verejného 

osvetlenia v obci Zemné  

6. Rozpočet za rok 2021  

a) Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia za 1. Q 2021  

b) Rozpočtové opatrenia za 2. Q 2021 

7. Úprava cenníka poplatkov služieb 

8. Ponuka na predaj nehnuteľností  

9. Zámer predaja pozemkov   

a) Oddelené od Parc. reg.“C“ č: 770/1 diel č.4 a 5  

b) Parc. reg.“C“ 770/55 

10. Prenájom pozemku  

a) Prenájom nehnuteľnosti na parkovanie – Nájomná zmluva 

b) Zriadenie vecného bremena  

11. Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ maď. 

12. Interpelácie  

13. Žiadosti 

14. Správa o majetkovom priznaní verejných funkcionárov 

15. Rôzne  

a) Rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia ZČS  

b) Možnosť pokračovania výstavby kanalizačnej siete 

c) Interreg 

    - Profesionalita ,kultúra , šport  spolupráca medzi obcami  - Zemné - Mosonszolnok 

    - Kultúra ,turistika a zdravie – spolupráca medzi obcami  - Mosonszolnok  - Zemné  

d)  Zlepšenie vybavenia ŠJ Zemné  

e)  Projekty podporované NSK  

f)   Rekonštrukcia vzdušného a káblového vedenia ,výstava trafostanice ZSE   

g) Rekonštrukcia KTV -   Poskytovateľ káblovej televízie Slovanet 

h )  BGA – Digitalizácia pamätnej izby ÁnyosaJedlika v Zemnom 



                      -  Vybavenie Dvora ľudových remesiel – Dom Károlyi 

 

  i )  Projekt  TOWN – TWINNING 

j )   Projekt obnova dediny – SAŽP 

      k)   Aktivačné činnosti v obci 

      l )   Vakcinácia v obci 

16. Záver  

 

 

 

 

 

 

        Ing.JánosBób 

        starosta obce  

 

Podklady na rokovanie nájdete na web stránke obce Zemné – Úradná tabuľa – Dokumenty na  

pripomienkovanie 
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