
Obecný úrad, Hlavná č. 268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 03. marca 2022 o 16.00, v Dome Jedlika 

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. Oprava miestnych komunikácií 

6. Výstavba – Dvor ľudových remesiel a amfiteáter 

7. Interpelácie  

8. Rôzne  

9. 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 9, 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: 9 

 

Za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milán Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

Bod programu č. 2. 

 

2. Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

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

Kocsisovú a Mgr. Henrietu Nagyovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Viktora Kutrucza, 

PaedDr. Zoltána Priskina a Moniku Václavekovú.  

 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milán Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková  

Proti – 

Zdržal sa – 

 

Bod programu č. 3. 

 

3. Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór nebol prítomný na obecnom zastupiteľstva kvôli chorobe a preto starosta 

odročil tento bod na nasledovné obecného zastupiteľstva.  

 

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. Oprava miestnych komunikácií  

 

V rámci projektu ,, Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné„ by sa spätné úpravy týkali 

iba pásu komunikácie, ktorá bola vyhĺbená. Vzhľadom na stav dotknutých vozoviek by bolo 

potrebné vykonať celoplošnú úpravu a asfaltovanie, nakoľko by sa s týmito prácami malo 

vyriešiť aj odvádzanie dažďovej vody a havarijný stav niektorých častí vozovky.  Opravy 

budú pozostávať z odstránenia krytu vozovky frézovaním ( len pri spojoch ),zametaním 

komunikácie, vykonania spojovacieho postreku a konečnou úpravou bude položenie obrusnej 

vrstvy. Súčasťou predmetu zákazky bude aj výšková úprava uličných vpustí a poklopov 

inžinierskych sietí.  

Zrekonštruovala by sa aj najhoršia cesta obce pri fóliovníkoch a rozšírila by sa aj cesta 

smerom na futbalové ihrisko v časti od p. Kocsisovej po roh ulice po rodinný dom p. Sztojku.  

Ing. Mikuláš Balogh: - Absolútne podporujem túto aktivitu, lebo oprava miestnych 

komunikácií je naša najdôležitejšia priorita. Mám aj otázky: Majiteľ firmy Zelstar akou 

finančnou čiastkou bude podporovať hore uvedené obnovenie cesty?  V ulici pred p. 

Kocsisovej dokedy bude autobus parkovať? Ulica Drugela je v katastrofálnom stave, budeme 

obnoviť aj túto ulicu? 

 

PaedDr. Zoltán Priskin: - Pred p. Kocsisovej treba obnoviť asfaltovanie, lebo tam cesta je 

v zlom stave, ulice sú tenké, z toho dôvodu danej cesty.  

 

Starosta: -Odpovedám na vaše otázky: S akou finančnou čiastkou prispieva Zelstar 

momentálne nevieme. Celé asfaltovanie cesty bude od Zelstar po domu Zoltána Molnára. V 

ulici Drugella bude celá cesta asfaltovaná vtedy, keď budeme mať na to peniaze.  

 Budeme riešiť parkovanie autobusov. 

Ing. Beatrica Dömeová: - V ulici Drugella treba urobiť domové prípojky na kanalizáciu. 

Monika Václaveková: - Prečo sa nedá urobiť pripojenie? 

Starosta: - Obyvatelia musia z vlastných peňazí sa pripojiť na kanalizáciu.  

Monika Václaveková: - Treba ich vyzvať, aby sa pripojili na kanalizáciu. 

Mgr.Henrieta Nagyová, predsedníčka komisie životného prostredia uviedla, že cesty sú 

najdôležitejšie. 

 

Viktor Kutrucz: - Určite treba vyzvať obyvateľov v ulici Drugella, aby sa pripojili na 

kanalizáciu, pretože nemá zmysel zatiaľ asfaltovať. Na Obecnom úrade sú žiadosti, ktorí chcú 

byť pripojené. 

 

uznesenie č. 463/030322-Z 

Obecné zastupiteľstvo 



berie na vedomie  návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu za obdobie 1.Q 

2022 k 31.03 

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milan Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č. 464/030322-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   čerpanie z rezervného fondu vo výške 100.000,00 €  

s napojením do príjmových finančných operácií a vo výdavkovej časti  do kapitálového  

rozpočtu a do programového rozpočtu 04 - komunikácie za účelom realizácie projektu opravy 

a rekonštrukcia miestnych komunikácií za obdobie 1.Q 2022 k 31.03.  

 

Prítomných poslancov: 9  

Za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milan Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

uznesenie č. 465/030322-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

a)  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2022 k 31. 03.  

b)  Rozpočtové opatrenie v 1. Q 2022 k 31.03. Zmeny v rozpočte k 31.03.2022 – 

upravené rozpočtovým opatrením v zmysle §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie 

celkového rozpočtu - navýšenie o 100.000,00 EUR celkom za obec a jej rozpočtové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu, 

schváleného vo výške :  

 

Príjmy spolu        2 271 288,00 € 

Výdavky spolu       2 271 288,00 €  

Rozpočtové opatrenia k 31. 03. 2022 vo výške     +   100 000,00 €  



Rozpočet upravený k 31.03. 2022     2 371.288,00 € 

Príjmy spolu k 31. 03. 2022      2 371 288,00 € 

Výdavky spolu k 31. 03. 2022     2 371 288,00 € 

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milan Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č. 466/030322-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 31.03.2022, 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 čerpaním z rezervného fondu výške  

+ 100.000,00 EUR v členení:  

 

BEŽNÝ ROZPOČET výške     + 100 000,00 €  

z toho: OBEC   program 04     100 000,00 €  

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, Mgr. Milan Tamás Nagy, PaedDr. Zoltán Priskin, Monika 

Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa – 

Bod programu č. 6. 

6. Výstavba -  Dvor ľudových remesiel a amfiteáter 



V rámci výzvy MAS sa naskytla možnosť podať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 - 2020, zameranie výzvy : 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na  výstavbu ,, Dvor ľudových 

remesiel“ v sume  a ,,Amfiteáter“ v celkovej sume 80.913 Eur.  

Ing. Mikuláš Balogh: Čo ak nedostaneme finančnú dotáciu na Amfiteáter? Moje obavy sú 

kvôli vojne na Ukrajine, všetko bude drahšie. Kvôli vojne prídu na Slovensko utečenci. 

Myslím si, že tento bod odkladáme, pretože to nie je taká priorita. 

Monika Václaveková: - Ing. Mikuláš Balogh poslanec má pravdu. Buďme radi, že sa nám 

podarilo predať sídlisko Gúg. Okolie Domu Károlyiho by bolo vhodné dokončiť. 

Na túto tému sa podieľal PaedDr. Zoltán Priskin: - Musíme brať do úvahy aj priority, ktoré 

sme sľúbili pred 4 rokmi. Tiež si myslím, že cesty sú oveľa dôležitejšie, súhlasím s 

poslancom pána Balogha. 

Mgr.Henrieta Nagyová: - Aká je šanca, že sa nám to vráti, ak investujeme? Počkajme, ako sa 

rozhodneme o predaji hlavného námest, kde bude budova Obecného úradu, koľko nám  

peňazí zostane. 

Ing. Mikuláš Balogh: - Môj názor, že treba odložiť tento bod.  

Starosta: Pokúsim sa odpovedať na otázky. Čo je súčasťou projektu: dlažba pod existujúcu 

strešnú konštrukciu, vybudovanie spojovacích ulíc, vybudovanie amfiteátra, vybudovanie 

vodovodu a kanalizácie. Naše organizácie tam môžu organizovať svoje podujatia. V tom čase 

to bolo dobré rozhodnutie postaviť strešnú konštrukciu, pretože teraz by to stálo oveľa viac. 

Vždy sme sa snažili využiť európske a domáce tendre. Nehanbím sa ani za obecný úrad, lebo 

v niektorých obciach nie je ani zdravotné stredisko. V posledných rokoch sme veľa 

investovali. 

PaedDr. Zoltán Priskin: -Súhlasím, že strešná konštrukcia je veľmi pekne urobená, ale myslím 

si, že ostatné priority sú dôležitejšie. Môj názor, že treba odložiť tento bod.  

JUDr. Peter Balogh: Aj ja by som odložil tento bod.  Veľa peňazí pôjde do budovy obecného 

úradu.  

Mgr. Henrieta Nagyová: Bola by som rada, keby sa amfiteáter zrealizoval, ale môj návrh je, 

že treba odložiť na májové obecné zastupiteľstvo. 

Starosta: Hovorilo sa, že Gúg by sme už za toľko predať nevedeli, mám tiež pocit, že sme 

predali v dobrom čase. V dostatočnom časovom predstihu bolo zrealizované aj verejné 

osvetlenie, pretože tento rok už ceny sú vyššie. Vďaka 5 poslancom, ktorí hlasovali za predaj 

sídliska Gúg, obec získala 960 000 €. 

Ing. Mária Bóbová: - Amfiteáter sme nechceli pokryť z peňazí, ktoré sme dostaľ z predaja 

pôdy na Gúgu. 



JUDr. Peter Balogh: Nie som si istý, ale myslím si, že hlasovalo viac ako 5 poslancov. Mnohí 

poslanci by predali aj za 600 000 EUR, ale sa nám podarilo poredať za 900 000 EUR. 

Starosta: - Dodávam, že bolo hlasované nasledovne: 5 hlasov za, 3 proti a 1 sa zdržal 

hlasovania.  

uznesenie č. 467/03032022-Z 

Obecné zastupiteľstvo  

odročuje 

prerokovanie predfinancovania stavby ,,Dvor ľudových remesiel“ a 

,,Amfiteáter“ v sume 80.913,00 eur na májové rokovanie obecného 

zastupiteľstva 

 

 

Prítomných poslancov: 9  

 

Za – JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Mgr. Henrieta Nagyová, 

PaedDr. Zoltán Priskin 

Proti – 

Zdržal sa – Roman Bombicz, Mgr. Milan Tamás Nagy 

Nehlasoval – Ing. Mikuláš Balogh, Monika Václaveková  

  

 

Bod programu č. 7.  

7. Interpelácie 

 

Neboli podané žiadne interpelácie na obecné zastupiteľstvo.  

 

Bod programu č. 13.  

13. Rôzne 

Nikto sa neprihlásil k tomuto bodu. 

 

Bod programu č. 14. 

 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:  

 

 

 

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

       

    Mgr.Henrieta Nagyová                Helena Kocsisová  

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

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

           Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

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

   Erika Nagyová 

 


