
dop 

Ing. Bób János                        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 

23.zasadnutie  obecného zastupiteľstva v Zemnom 

na deň  28. 06. 2021.  so začiatkom o 16.30 hod 

 v Dome Károlyi  v Zemnom   

Pozvánka 
 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vystúpenie občanov 
5.  Možnosť uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom verejno obchodnej súťaže  na 

rekonštrukciu a modernizáciu, prevádzku a údržbu zariadení verejného osvetlenia v obci 
Zemné  

6. Interpelácie  
7. Žiadosti 
8. Rôzne 
9.    Záver  

         

 

 

 

                                                                                                         Ing.János Bób 

starosta obce  

 

 

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



 

 

 

Rokovanie 

 

 

 

 

 

Bod programu č. 1 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

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

prítomných poslancov a hostí. Zasadnutie je uznášania schopné nakoľko z 9 poslancov sú 

prítomní 6.  

Zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam a videozáznam. .  

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

 

 

     

 Bod programu č. 2 

 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

Pán starosta za zapisovateľa určil Andreu Litavec. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. 

Mikuláš Balogh,Roman Bombicz,  Za členov návrhovej komisie navrhol  Viktor Kutrucz, Mgr. 

Milan Tomáš Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin . 

 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne:  

 

Prítomných poslancov: 6 

 

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

Milan Tomáš Nagy PaedDr  Zoltán Priskin,  

Proti– 

Zdržal-  

 

Bod programu č.3 
 
3. Kontrola uznesení 
 

Starosta –  Ing.  Tomáš Hegedűs sa nezúčastní na schôdzi obecného zastupiteľstva, preto 
tento bod sa odročuje.  
 

 

 



Bod programu č.4 
 
4. Vystúpenie občanov 
 
Nikto z občanov nemal záujem vystúpiť na schôdzi.  
 

Bod programu č.5 
 

5 . Možnosť uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom verejno obchodnej súťaže  na 
rekonštrukciu a modernizáciu, prevádzku a údržbu zariadení verejného osvetlenia v obci 
Zemné  
 

Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom. Najlepšia alternatíva je  “C“ , nakoľko v tejto verzii 

bude namontované na každom stĺpe  osvetlenie. Firma zabezpečí  opravu, údržbu na 12 rokov. Po 12-

tich rokov môže obec odkúpiť za symbolickú cenu 1,- euro. 

Starosta otvoril rozpravu, do rozpravy sa prihlásil: Viktor Kutrucz, Ing. Mikuláš Balogh ,PaedDr. Zoltán 

Priskin, Roman Bombicz .  

Viktor Kutrucz – dúfam, že bude svietiť  dobre aj v starých pouličných lampách .  

Ing. Mikuláš Balogh – spýtal, či bol vypracovaný znalecký posudok. 

Starosta – máme troch záujemcov ktorí sa zapojili do verejného obstarávania,  Impulz Lite – 

Komárno, Zelená Dolina – Ružomberok, a najvýhodnejšia je ponuka od Grep Slovakia.  

PaedDr. Zoltán Priskin v zmluve je písané, že minimálne v takej istej kvalite by mal byť realizovaný 

projekt ako je teraz.  

Roman Bombicz – Poinformoval som u dvoch starostov , ktorí  len chválili, aké dobré je že si dali 

prerobiť verejné osvetlenie. Navrhujem schváliť ,tento návrh, lebo podľa mňa je dobrá voľba. 

Ing. Mikuláš Balogh – dopísať do zmluvy ,aby boli dodržaná bezpečnosť a odborná kvalita. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie , aby prečítali návrh . 

 

uznesenie č. 369/280621-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje    

 

            rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia a prevádzku a údržbu           

zariadení     verejného osvetlenia v obci Zemné s poskytovateľom GREP Slovakia, 

spol.    s.r.o. vo výške  15 529,- Eur /rok počas trvania zmluvy 12 rokov. 

 

 



 

 

Prítomných poslancov: 6 

 

 

Za- Ing. Mikuláš Balogh, Roman  Bombicz,  Helena Kocsisová , Viktor Kutrucz , Mgr. Milan 

Tamás Nagy,  PaedDr. Zoltán Priskin,  

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

 

 

 

Bod programu č.6 
 
 
6. Interpelácie  
Neboli podané žiadne interpelácie na obecné zastupiteľstvo.  

 

Bod programu č.7 
 

 

7. Žiadosti  

Bod programu č.7 
K tomu bodu neboli podané žiadosti. 

 

Bod programu č.8 
 

8.Rôzne 

V tomto boe nebola žiadna diskusia 

Bod programu č.9 
 
9. Záver 
Starosta poďakoval prítomným za spoluprácu a poprial im pekný zvyšok dňa. 



 

          

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

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

   Roman Bombicz              Ing. Peter Balogh  

 

Prednostka obecného úradu:  

 

 

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

Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. János Bób  

         starosta 
 


