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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 23.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 22.septembra 2017 o 17.00,  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. Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2016 
6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke 
7. a) Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017 

b) Monitorovanie plnenia programov za rok 2017 k 30. 06. 2017 

8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií  u  bankových 
účtov Obce  Zemné k 30.06.2017 

9. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu obce Zemné k 31.08.2017  
10. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné  
11. Rekonštrukcia telocvične 
12. Informácia o výsledku súťaže Dedina roka 2017   
13. Správa o činnosti Obecnej polície  
14. Žiadosti  
15. Interpelácie 
16. Rôzne 
17. Záver 
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ROKOVANIE 
 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnil právnik JUDr.Ivan Katona.  
Prítomných poslancov bolo 8, -  JUDr.Peter Balogh avizoval svoju neúčasť na zasadnutí, a hlavná 
kontrolórka Mária Kocsisová sa nevedela zúčastniť na zasadnutí kvôli chorobe. Zasadnutie bolo 
uznášaniaschopné. 
Zo zasadnutia bol vyhotovený audiozáznam a 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. 
Ing.Ľudovít Nagy – sa dožadoval aby zastupiteľstvo bolo vedené v štátnom jazyku 
Starosta reaguje – rokovanie vediem podľa rokovacieho poriadku, neporušujem žiadny zákon ani 
ústavu SR. 
Právnik  – spresní znenie zákona   
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. Nakoľko poslanci nemali pozmeňujúci návrh 
na program pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 
8 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
       
 
 
 
 
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú a Tímeu Paldiovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol Ildikó Országhovú a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing.Ľudovíta 
Nagya, Romana Bombicza a Helenu Kocsisovú  
Ing Ľudovít Nagy – poznamenal že nechce byť členom návrhovej komisie. 
Starosta požiadal poslancov, aby navrhli tretieho člena do návrhovej komisie 
Helena Kocsisová – navrhla Ing.Mikuláša Balogha ako tretieho člena do návrhovej komisie  
Starosta spresnil návrh. Členovia návrhovej komisie budú nasledovní poslanci: Ing.Mikuláš Balogh, 
Roman Bombicz, Helena Kocsisová 
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
7 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal -         Ing.Ľudovít Nagy 
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3.  Kontrola uznesení  
Nakoľko hlavná kontrolórka Mária Kocsisová sa nevedela zúčastniť zasadnutia, predložil tento bod 
starosta. 
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z 22.zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  
 
 
uznesenie č. 398 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie       kontrolu plnenia uznesení z 22.zasadnutia OcZ konané dňa 11.09.2017 

 
Prítomných   poslancov: 7 

za – 6                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová  
proti – 1                Ing. Ľudovít Nagy 
                

 

                  
4. Vystúpenie občanov 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj názor k vypracovaným materiálom na dnešné zasadnutie  
 

 

5.  Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2016   (príloha č.1) 
Starosta obce predložil konsolidovanú výročnú správu obce Zemné za rok 2016. Odovzdal slovo 
predsedkyne finančnej komisie, aby predložila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová – nakoľko finančná komisia nebola uznášaniaschopná, komisia nevie predložiť 
návrh ku konsolidovanej výročnej správe. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing.Mikuláš Balogh -  vyjadril svoj názor a položil svoju otázku účtovníčke k veci 
Ing.Ľudovít Nagy -  vyjadril svoj názor k veci.  
Mária Bóbová – reagovala na názor poslanca Ing.Mikuláša Balogha. Objasnila konsolidovanú správu 
poslancom.  
Ildikó Országhová – reagovala na názor poslanca Ing.Ľudovíta Nagya 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo hlasovanie: 
 
uznesenie č. 399 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                Konsolidovanú výročnú správu obce Zemné za rok 2016 
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Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa – 1          Ing.Ľudovít Nagy                                
 
 
 

 

 
6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke 
(príloha č. 2 a 3 ) 
Starosta obce prečítal správu audítora. Audítor hodnotil hospodárenie obce pozitívne. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 
Ing.Ľudovít Nagy – finančná komisia nedostala túto správu k rukám, je ťažké takto vyjadriť svoj 
názor. 
Starosta – zastupiteľstvo má brať na vedomie správu do konca roka  
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie . Nato prebehlo 
hlasovanie: 

 
uznesenie č. 400 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie               Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku   

                                    konsolidovanej účtovnej závierke za hospodársky rok 2016 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                               Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
proti – 1                 Ing.Ľudovít Nagy                                
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7. a) Plnenie rozpočtu za I.polrok 2017   (príloha č.4) 
    b) Monitorovanie plnenia programov za rok 2017 k 30.06.2017   (príloha č.5) 
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom materiálu. Odovzdal slovo predsedkyne finančnej 
komisii, Helene Kocsisovej, ktorá oznámila prítomným že podľa názoru komisie je rozpočet obce 
vyrovnaný, takže plnenie rozpočtu hodnotila komisia pozitívne. Nejasnosti boli vysvetlené. 
Starosta odovzdal slovo poslancovi, Ing.Mikulášovi Baloghovi. 
Ing.Mikuláš Balogh – čo sa týka rozpočtu, pri pridaní materiálov na oficiálnu stránku obce by bolo 
dobré dodržať správne pomenovanie a číslovanie príloh. 
Helena Kocsisová – reagovala na názor poslana Ing.Mikuláša Balogha 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj názor k téme 
Starosta – pripomenul, že na nasledujúcom zasadnutí sa bude zaoberať s plnením rozpočtu súvisiacu 
so Strekovými dňami, nakoľko ešte chýbajú niektoré faktúry k vyúčtovaniu. 
Ing.Mária Bóbová – oboznámila poslancov s obsahom materiálu 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj praktický názor 

Členovia návrhovej komisie prečítali návrhy uznesení a nato prebehlo hlasovanie:  
uznesenie č. 401 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie              A)    Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné 
                                                   za II.Q  2017 zmenu rozpočtu 

 v zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 Schválený rozpočet na rok 2017 za Obec a jej Rozpočtové organizácie 

 Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia 

 Obecného zastupiteľstva č. 306/151516-Z bol schválený vo výške: 

 Príjmy spolu:      1 235 488,00 € 

 Výdavky spolu:      1 235 488,00 € 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                               Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa  – 1          Ing.Ľudovít Nagy                  
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uznesenie č. 402 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje             B.1  Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia §14 zákona č.   
                                               583/2004 Z.z. v z.n.p. zvýšenie rozpočtu 
                                               na II.Q 2017 vo výške                 15 526,00 €  

    k 30.06.2017 vo výške        41 137,19 € 

 B.1.1 Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie po úprave v EUR 

 Príjmy spolu:      1 276 625,19 € 

 Výdavky spolu:          1 276 625,19 € 

 B.1.1.1 V tom : bežný rozpočet k 30.06.2017 

 Príjmy spolu:        1 249 464,58 € 

  Z toho : Obec        1 248 264,58 € 

  RO - Základné školy                              1 200 € 

 Výdavky spolu:        1 131 701,19 € 

 Z toho: Obec              792 916,22 € 

   RO – Základné školy            483 708,97 € 

 B.1.1.2 Kapitálový rozpočet po úprave k 30.06.2017 

 Príjmy spolu                                        10 000 € 

 Výdavky spolu                                     80 000 € 

 B.1.1.3 Finančné operácie po úprave 

 Príjmy spolu                   17 160,61 € 

 Výdavky spolu                64 924,00 € 

 
 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa – 1          Ing.Ľudovít Nagy 
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uznesenie č. 403 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                  B.2 Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 30.06.2017 

 B. 2.1 zmenu rozpočtu vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 

 02/2017 v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

 pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

 neskorších predpisov podľa predloženého návrhu: 

 Výdavky spolu:             610 545,81 € 

 V tom : Obec             402 373,11 € 

               RO – Základné školy           208 172,70 € 

·      ZŠ/ZŠ program 09 Vzdelávanie úprava za II.Q 2017           + 15 000 € 

                
 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa – 1          Ing.Ľudovít Nagy 

 

 
Starosta obce predložil podbod 7.b) a následne vyzval predsedkyňu  finančnej komisie Helenu 
Kocsisovú, aby predniesla stanovisko komisie. 
Helena Kocsisová predniesla stanovisko komisie a v mene komisie navrhla schváliť uznesenie.   
Starosta otvoril rozpravu. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, postúpilo sa k hlasovaniu: 
 
uznesenie č. 404 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                        Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné   
                                         za rok 2017 k 30.06.2017 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
zdržal sa – 1          Ing.Ľudovít Nagy                                
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8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií u bankových 
účtov Obce Zemné k 30.06.2017   príloha č.6 
Starosta pripomenul, že poslanci mali možnosť prečítať si správu hlavnej kontrolórky a následne 
otvoril rozpravu k danému bodu. 
Ing.Mikuláš Balogh – nemal námietky voči správe, len mal nejasnosti  
Starosta – poprosil prednostku obecného úradu aby vysvetlila poslancovi Ing.Mikulášovi Baloghovi 
nejasnosti nakoľko hlavná kontrolórka sa nevedela zúčasniť na dnešnom zasadnutí  
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj názor a svoje nejasnosti k téme  
Ing.Mária Bóbová – prečítala výňatok zo správy hlavnej kontrolórky a vysvetlila jeho presné znenie.  
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj praktický názor  
Helena Kocsisová – vyjadrila svoj praktický názor  
Starosta – reaguje na názor Ing.Ľudovíta Nagya 
 
Po ukončení rozpravy poslanci hlasovali nasledovne: 

uznesenie č. 405 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                Správa hlavnej kontrolórky z kontroly príjmov, výdavkov    
                                            a finančných  operácií na bankových účtoch Obce Zemné  
                                            k 30.06.2017 s tým, že v správe sa  upravuje údaj na str. 2  u  
                                            VÚB zo sumy 70314,63 € na sumu 54 462,82 €                                        
Prítomných poslancov:  7 

za – 6                     Ing.Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                               Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
proti – 1                 Ing.Ľudovít Nagy                                

 

 

 
9.Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu obce Zemné k 31.08.2017   príloha č.7 
Starosta obce predložil správu k tomuto bodu. Odovzdal slovo Helene Kocsisovej, a poprosil ju aby 
oboznámila prítomných so stanoviskom finančnej komisie k veci. Komisia navrhuje schváliť toto 
opatrenie. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
Ing.Ľudovít Nagy – v budúcnosti by mala finančná komisia odovzdať svoje stanoviská písomne 
Mária Bóbová – budeme sa snažit odovzdať tie stanoviská písomne 
Starosta poprosil členov finančnej komisie aby prečítali návrhy na uznesenia. Nato prebehlo 
hlasovanie: 
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uznesenie č. 407 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                     zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 zákona              
                                     583/2004 Z.z. prekročením príjmov a výdavkov, a to vrátene zmien   
                                     programov obce na základe účelovo určených prostriedkov poskytnuté zo  
                                      štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC, z EÚ a iných prostriedkov zo  
                                      zahraničia poskytnutých na konkrétny účel pri zvýšení príjmov vo výške  
                                      41 616,48 Eur v členení:  

bežné výdavky vo výške                                     41 616,48 Eur                                                 
-     program 01 Obecný úrad                                       7 842,55 Eur   

- program 06 Rozvoj obce – Pamätná tab.               4 273,93 Eur 
- program 08 Kultúra                                             29 500,00 Eur 

                 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, 
                               Ildikó Országhová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
nehlasoval – 1        Roman Bombicz                               

 

 

 
10. Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné    príloha č.8 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Odovzdal slovo Helene Kocsisove, ktorá 
predniesla stanovisko finančnej komisie. Podľa ich názoru by sme mali podať tento projekt a navrhuje 
prijať aj 5% financovanie z vlastných nákladov.  
Starosta otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil: 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj názor k téme, pripomenul, že obec nebude financovať 5% 
z vlastných nákladov ale 20% z dôvodu, že obec Zemné je platiteľom Dph 
Starosta – reagoval na názor poslanca Ing.Ľudovíta Nagya a pripomenul, že keď nebude mať istotu, 
že Ministerstvo prepláca Dph, tak nepodpíše zmluvu. 
Ildikó Országhová -  vyjadrila svoju praktickú poznámku 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoju praktickú poznámku 
Ing.Mikuláš Balogh – navrhol schváliť uznesenie, lebo tento projekt by bol riešením pre kanalizačnú 
problematiku našej obce 
Ing.Ľudovít Nagy – nemal by o tom rozhodnúť pán starosta či podpíše zmluvu alebo nie, ale obecné 
zastupiteľstvo 
Starosta – keď to bude aktuálne, bude to prednesené na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa 
môjho názoru starosta si to musí premyslieť, lebo on zodpovedá za hospodárenie obce. Ani starosta ani 
obecné zastupiteľstvo nemôže nezodpovedne hospodáriť. Ide tu o to, aby sme sa rozhodli správne. 
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Starosta uzatvoril rozpravu a pristúpilo sa k hlasovaniu: 
uznesenie č. 408 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje            Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kanalizačnej   
                             siete v obci Zemné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017- 
                             19, prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na  
                             životné prostredie, špecifický cieľ: 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva  
                             so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie  
                             odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné  
                             prostredie vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
                             SR“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným  
                              programom rozvoja obce; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 235 509,14 eur 
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Celkové výdavky projektu:       1 150 296,29    EUR  
Výška celkových oprávnených výdavkov:        962 933,84    EUR  
Výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená                   
výška celkových oprávnených výdavkov:       187 362,45     EUR 
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku:      914 787,15   EUR  
Intenzita pomoci:                        95% 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu  
zo strany obce:            235 509,14    EUR 

 

Prítomných poslancov:  8 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
nehlasovala – 1     Ildikó Országhová 
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11.Rekonštrukcia telocvične       (príloha č.9) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby 
predniesla názor finančnej komisie k veci.  
Helena Kocsisová predniesla názor finančnej komisie k veci. 
Starosta odovzdal slovo Ildikó Országhovej, aby predniesla názor životnej komise k veci. 
Ildikó Országhová – komisia navrhuje schváliť podanie projektu 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, postúpilo sa 
k hlasovaniu.: 
 
uznesenie č. 406 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje                     finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Rekonštrukcia  
                                      telocvične ZŠ Zemné “  v rámci výzvy Ministerstvo školstva, vedy,  
                                      výskumu a športu SR v sume 12.930,70 eur čo predstavuje 10% z  
                                      celkových nákladov projektu v celkovej sume 129.306,61 eur 

Prítomných poslancov:  8 

za – 8                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Ing.Ľudovít Nagy, 
                              Monika Václaveková 

 
 
 
12.Informácia o výsledku súťaže Dedina roka 2017    príloha č.10 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bodu. Oznámil poslanom, že hodnotiaca komisia hodnotila 
obec v siedmych kategóriách a rozhodli sa prideliť obci Zemné druhé miesto v tejto súťaži.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: 
Ing.Ľudovít Nagy – prečítal svoj list plný s ohováraním, v čom prejavil svoj absolútny nesúhlas 
k tejto cene a svoj negatívny názor týkajúci sa vývoja obce.  
Ildikó Országhová – vyjadrila svoju spokojnosť a hrdosť. V našej hymne je to pekne napísané, čo 
cítíme k nášmu domovu.  . 
Starosta – s týmto listom hodnotil poslanec Ing.Ľudovít Nagy sám seba.  
Ildikó Országhová – reagovala na list poslanca Ing.Ľudovíta Nagya 
Ing.Mikuláš Balogh – zaslúžili by sme byť pozvaný na túto udalosť kde bola naša obec predstavená 
hodnotiacej komisií 
Helena Kocsisová – vyjadrila svoj názor na list poslanca Ing.Ľudovíta Nagya  
Monika Václaveková – reaguje na list poslanca  
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoj praktický názor  
Starosta ukončil rozpravu a následne sa postúpilo k ďalším bodom rokovania. 
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13.Správa o činnosti Obecnej polície   príloha č.11 
Starosta odovzdal slovo náčelníkom obecnej polície, Patrikovi Trnkovi. 
Patrik Trnka  – predniesol správu o činnosti obecnej polície z prvých 8 mesiacov. 
Starosta odovzdal slovo Tomášovi Kocsisovi. 
Tomáš Kocsis – oboznámil prítomných so stanoviskom komisie verejného poriadku k veci. Podľa 
názoru komisie by obecní policajti mali dbať na bezpečnosť ľudí a pokutovať by bolo treba priestupky. 
Komisia brala na vedomie správu. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Patrik Trnka  – reagoval na názor komisie verejného poriadku. Požiadal občanov, aby s autami nestáli 
na prechode pre chodcov pred obchodom KORONA. 
Starosta ukončil rozpravu a následne sa postúpilo k hlasovaniu: 
 

uznesenie č. 409 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                správu o činnosti obecnej polície za I.polrok/2017 

Prítomných poslancov:  7 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
 
 
uznesenie č. 410 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odporúča                        OcÚ zistiť podmienky umiestnenia radara so slnečným kolektorom    
                                        na meranie  rýchlosti na hlavnej ceste pri potravinách Korona,  
                                        súčasne odporúča  OcÚ riešiť parkovanie pri tejto križovatke 

Prítomných poslancov:  7 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková                                
 

 

 
14.Žiadosti      príloha č. 12 
Starosta odovzdal slovo prednostke Beatrice Dömeovej, aby prečítala na obecný úrad doručenú 
žiadosť. 
Prednostka – prečítala žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o finančný dar. 
Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predniesla názor finančnej komisie k veci. 
Helena Kocsisová – mohli by sme uviesť nejakú reklamu v obecnej televízii na Jókaiho divadlo 
Starosta uzatvoril rozpravu k tomuto bodu a nato prebehlo hlasovanie na návrh na uznesenie: 
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uznesenie č. 411 /220917-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje                        žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o finančný dar  

Prítomných poslancov:  7 

za – 7                     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                              Helena Kocsisová, Ing.Ľudovít Nagy, Monika Václaveková 
 
 
15.Interpelácie    (príloha č. 13) 
Starosta odovzdal slovo poslancovi Ing.Ľudovítovi Nagyovi. 
Ing.Ľudovít Nagy – prednosta úradu by mal prečítať predošlé interpelácie a odovzdal starostovi svoju  
interpeláciu. 
Starosta – budeme reagovať na interpelácie. 
Postúpilo sa k ďalším bodom rokovania. 
 

 
16.Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
Ing.Mikuláš Balogh – dotazoval starostu, prečo nebol oficiálne pozvaný prednosta okresného úradu v 
Nových Zámkoch, Bertalan Bóna na 6.Strekové dni? 
Monika Václaveková – pripomenula, že by sme mali hľadať nejaké riešenie na vstupenky na 
Strekové dni. Ďalej vyjadrila svoj názor na kanalizačný projekt. 
Ing.Ľudovít Nagy – reagoval na názor poslankyne Monike Václavekovej. Poprosil starostu, aby si 
dávali pozor na ľudí, ktorí pália PET fľaše. 
Mária Bóbová – reagovala na názory poslancov a vysvetlila pojmy súvisiace s rozpočtníctvom  
Starosta – odpovedal na otázky. Súhlasí s prosbou poslanca, Ing.Ľudovíta Nagya, cez obecnú 
televíziu budú občania upozornení.  
Ďalej vyjadril svoj názor k problematike súvisiace s kanalizáciou. 
Čo sa týka Strekových dní a vstupeniek, podľa môjho názoru je to spravodlivé, že so vstupenkami 
podporujeme naše organizácie. Pán Bertalan Bóna nebol pozvaný na Strekové dni, lebo na spoločnom 
stretnutí strán MOST-HÍD a MKP uviedol, že nemá v úmysle prísť na Strekové dni. 
Starosta oznámil prítomným, že naše družobné mesto, Mosonszolnok organizuje spomienkovú udalosť 
a vyzýva občanov, aby sa zúčastnili na tomto podujatí. 
Ing.Ľudovít Nagy – vyjadril svoju praktickú poznámku 
Monika Václaveková – vyjadril svoju praktickú poznámku 
Starosta obce ukončil rozpravu a pristúpilo sa k ďalším bodom dňešného rokovania. 
  
17.Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť, divákom za  trpezlivosť a rokovanie ukončil 

                                                Ing. János Bób 
                                                             Starosta obce 
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Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           Ildikó Országhová                                               Monika Václaveková 
 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


