
Obecný úrad, Hlavná č. 268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 28. januára 2022 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. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov 

5.  Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

 a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2021 

 b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

6.        Vybudovanie multifunkčného ihriska 

7.      Rozšírenie zberného dvora a kompostárne 

8.      Rozšírenie VO v obci Zemné a v časti Gúg 

9.      Zmluva o spolupráci – NZTV 

10.   Voľba prísediaceho 

11.   Žiadosti  

12.   Interpelácie  

13.   Rôzne  

14.   Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Prítomných poslancov bolo 5, takže zasadnutie bolo uznášania 

schopné. 

Zo zasadnutia bol vyhotovený videozáznam. Videozáznam tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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.  

 

Prebehlo hlasovanie o programe a poslanci hlasovali nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 5 

 

Za –  JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milán Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

Bod programu č. 2. 

 

2. Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

Pán starosta za zapisovateľa určil Eriku Nagyovú. Za overovateľov zápisnice navrhol JUDr. 

Petra Balogha a PaedDr. Zoltána Priskina. Za členov návrhovej komisie navrhol Viktora 

Kutrucza, Mgr. Milána Tamása Nagya a Helenu Kocsisovú.  

 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 5 

 

Za –  JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milán Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin.  

Proti – 

Zdržal sa – 

 

Bod programu č. 3. 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý oboznámil prítomných so stavom 

plnenia uznesení z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta poprosil členov návrhovej 

komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 



uznesenie č. -Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení 

Prítomných poslancov: 5  

 

Za –  JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milán Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

Bod programu č. 4. 

4. Vystúpenie občanov  

O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v 

tomto bode. 

 

Bod programu č. 5.  

 

5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2021 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 f, 

ods. 1 písmena e, predkladám obecnému zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra v roku 2021“. Na základe vyššie uvedeného zákona vyplýva hlavnému 

kontrolórovi povinnosť najmenej raz ročne predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o 

kontrolnej činnosti a to najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Kontrolná 

činnosti prostredníctvom vykonaných kontrol v roku 2021 bola zabezpečená v súlade s 

Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na I. polrok 2021 a Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na II. Polrok 2021. Správa o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra informuje o plnení úloh na základe plánu kontrolnej činnosti, 

vykonaných kontrolách a jej výsledkoch. 

 

b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022  

 

V súlade s § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť 

mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený na 

úradnej tabuli obce Zemné. 

 

Bod programu č. 6.  

 

6.Vybudovanie multifunkčného ihriska 

FOND NA PODPORU ŠPORTU vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 



infraštruktúry“ číslo: 2021/004, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo 

udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre 

rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne 

postihnutých občanov.  

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 40% z 

celkových oprávnených nákladov na projekt. 

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je 

stanovená na sumu 100.000,- EUR. 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo odsúhlasené vypracovanie PD. 

Termín podania žiadosti o NFP je 31. január 2022, ktorá musí obsahovať aj uznesenie OcZ 

o schválení finančnej spoluúčasti obce.  

 

JUDr. Peter Balogh: - Podľa mňa medzi multifunkčné ihrisko a susedia treba postaviť aj plot. 

 

Starosta: - Okolo multifunkčné ihrisko bude vystavený vysoký plot. O výstavbe sme 

informovali susedov, spolupracujeme s nimi. Ak bude projekt úspešný a začne sa stavať, 

vrátime sa k téme. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Potom sa postúpilo 

k hlasovaniu 

uznesenie č. 458/280122-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

    realizovaného projektu „Multifunkčné ihrisko 40x20m v obci 

    Zemné“, vo výške 43.722,16 EUR  

             - financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného 

    rozpočtu. 

Prítomných poslancov: 5  

 

Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milan Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin  

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

Bod programu č. 7.  

 

 Rozšírenie zberného dvora a kompostárne 

 

V roku 2017 sme na Ministerstva vnútra, sprostredkovateľský orgán pre OPLZ podávali  

žiadosť o nenávratný finančný príspevok, na projekt ,,Rozšírenie zberného dvora 

a kompostárne Zemné“, ktoré nebolo úspešné.  

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu 

triedenia zberu komunálnych odpadov, operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej 



len „OP KŽP“), Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora 

odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a 

pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek; Špecifický cieľ1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 

odpadov. 

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OPKŽP, na 

realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva v rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov: 

Oprávnená aktivita B: 

 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a 

podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 

špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných 

dvorov 

- Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych 

odpadov 

- Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Potom sa postúpilo 

k hlasovaniu 

 

uznesenie č. 459/280122-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súvislosti s projektom ,, Podpora triedenia zberu komunálnych odpadov, 

operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 

 

 predloženie ŽoNFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% 

z celkových právnených výdavkov, čo činí 23 048,43 eur  z celkových 

oprávnených výdavkov projektu s DPH: 460 968,54 € 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 



Prítomných poslancov: 5  

 

Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milan Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

Bod programu č. 8.  

 Rozšírenie VO v obci Zemné a v časti Gúg 

 

Uznesením č. 369/280621-Z obecné zastupiteľstvo schválilo 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. Výmena svietidiel sa vykonala, len počas prác sa zistilo, že chýba 19 ks v obci. 

Nakoľko svietidlá sú veľmi efektívne a úsporné, z toho dôvodu navrhujeme nainštalovať tieto 

svietidlá aj v cati obce Zemné - Gúg v počte 16. 

Takto by sa už vymenených 376 ks navýšilo o 35 ks.  

V prepočte na jedno svietidlo sú náklady vo výške 41,30 €, čo zahŕňa okrem výmeny aj 12 

ročnú záruku a údržbu. 

Navýšenie  35 ks x 41,30 € = 1.445,50 €, tým pádom by boli celkové náklady na 

rekonštrukciu VO   vo výške 16.974,50 eur/rok počas trvania zmluvy 12 rokov 

Viktor Kutrucz: - S verejným osvetlením ľudia sú veľmi spokojní. Súhlasím, že to treba 

urobiť aj v Gúgu, pretože aj ľudia, ktorí tam žijú, patria k dedine. 

Starosta: - Tieto led svietidlá už majú veľmi dobré parametre, sú ekonomické, doteraz tieto 

svietidlá neboli také kvalitné. Verejné osvetlenie sú lepšie ako som čakal. Obnovíme aj 

v Gúgu verejné osvetlenie a celkom bude dokonalé. 

PaedDr. Zoltán Priskin: - Aj v Gúgu je potrebné kvalitné verejné osvetlenie, aj keď to bude 

stáť viac, ako sa plánovalo. Podporujem iniciatívu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Potom sa postúpilo 

k hlasovaniu 

 

uznesenie č. 460/280122-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    Dodatok č. 1 k Zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného  

   osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci 

   Zemné s poskytovateľom GREP Slovakia, spol. s.r.o. zo dňa  

   29.06.2021, (s ktorou sa mení bod 12) a navyšuje sa celková cena za 

   poskytované služby vo výške 16.974,50 eur/rok počas trvania zmluvy 

   12 rokov 

 

 

Prítomných poslancov: 5  

 



Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milan Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

Bod programu č. 9.  

  Zmluva o spolupráci – NZTV 

 

Úspešná spolupráca s NZ TV je na základe každoročnej zmluvy, vďaka ktorej  sme aj v roku 

2021 okrem zazmluvnených vysielaní mali možnosť odvysielať viac verejnoprospešných 

príspevkov, ktoré boli bezplatné. Z tohto dôvodu navrhujeme opätovné uzatvorenie zmluvy, 

pričom máme od vedenia NZ TV prísľub, že na rozdiel od vlaňajšieho roku by sme mali 

v tomto roku počet vysielaní od 5 do 10, podľa závislosti počtu možných podujatí, ktoré 

vieme v obci usporiadať.  

uznesenie č. 461/280122-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a propagácii s Novocentrum Nové 

   Zámky a.s. –  za sumu 1.200 € s DPH na rok 2022 

 

Prítomných poslancov: 5  

 

Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milan Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

Bod programu č. 10.  

  Voľba prísediaceho 

 

Dňa 03.01.2022 Okresný súd Nové Zámky zaslal na Obecný úrad žiadosť o zvolenie 

prísediaceho na obdobie 2022-2026. Prísediaceho volí obecné zastupiteľstvo z radov občanov, 

ktorého navrhuje starosta obce. Ing. Ingrid Madarászová už v uplynulom období pôsobila ako 

prísediaca na Okresnom súde a z toho dôvodu ju súd opäť navrhuje za zvolenie.  
 

uznesenie č. 462/280122-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

volí    na výkon funkcie prísediaceho na Okresný súd Nové Zámky na obdobie 

   2022- 2026 Ing. Ingrid Madarászovú, bytom Zemné č. 671 

 

 

Prítomných poslancov: 5  

 



Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Milan Tamás Nagy, 

PaedDr. Zoltán Priskin  

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

 

Bod programu č. 11.  

  Žiadosti 

 

Na obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti. 

 

Bod programu č. 12.  

  Interpelácie 

 

Neboli podané žiadne interpelácie na obecné zastupiteľstvo.  

 

Bod programu č. 13.  

  Rôzne 

 

Pán starosta povedal údaje s sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021.  

Helena Kocsisová: - Obyvatelia sa v uliciach pýtajú, kde bude kanalizácia, kedy budú cesty 

asfaltovať. 

Starosta: - V uliciach, v ktorých sme vybudovali kanalizáciu plánujeme v celej šírke 

asfaltovať. Spustili sme verejné obstarávanie. Pevne verím, že asfaltovanie bude ukončené 

v marci, alebo v apríli. 

Bod programu č. 14. 

 Záver 

 

Starosta poďakoval poslancom a zamestnancom obecného úradu za ich dobrú spoluprácu a 

prítomným za účasť, a rokovanie ukončil. 

 

 

 

  Ing. János Bób  

   Starosta obce 



 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

 .....……………………………    …………………………………... 

       

    JUDr. Peter Balogh            PaedDr. Zoltán Priskin  

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

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

           Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

Zapisovateľka : ...................................................... 

   Erika Nagyová 

 


