
1 
 

OBEC ZEMNÉ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Zápisnica 

napísaná na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.decembra 2016  
so začiatkom  o 17. hodine v  v Dome Károlyi v Zemnom. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2015 
5. Správa nezávislého audítora 

a) za audit finančných výkazov účtovnej závierky za hospodársky rok 2015 
b) za audit finančných výkazov konsolidovanej účtovnej závierky za hospodársky rok 2015 

6. Správy školských inštitúcií o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
7. Plnenie rozpočtu za III.Q/2016 
8. Správa hlavnej kontrolórky  

a) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
b) Následná finančná kontrola platenia daní  

9. Spoločný stavebný úrad – Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 
10. Rozpočet na rok 2017 
11. Štatút obce Zemné 
12. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné 
13. Poverenie náčelníka Obecnej polície v Zemnom 
14. Predaj  nehnuteľnosti 
15. Prenájom nehnuteľností 
16. Obecné nájomné byty 
17. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 
18. Žiadosti  
19. Interpelácie 
20. Rôzne 
21. Návrhy na uznesenia 
22. 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. Zasadnutie je uznášania schopné nakoľko z 9 poslancov sú prítomní 8. 
Roman Bombicz nie je prítomný zo zdravotných dôvodov.  
Na základe protestného prejavu poslanca Ing. Nagy Ľudovíta poslanci hlasovali o tom, či právny 
poradca obce JUDr. Ivan Katona Ing., LL.M. má sedieť pri hlavnom stole.  
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
Za – Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová 
Proti – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
Zdržal sa – Monika Václaveková 
JUDr. Ivan Katona Ing., LL.M. si presadol mimo hlavného stola.  
Zasadnutie je odvysielané v priamom prenose v OTV. Zo zasadnutia je vyhotovený videozáznam, 
ktorý je prílohou zápisnice.  
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Privítal na rokovaní audítora Ing. Jozefa 
Szekeresa. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Ing. Mikuláš Balogh – žiada doplnenie programu nasledovne:  
1. Bod. 1 nasledovne – Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Bod. 12 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné – odročiť 
3. Namiesto bodu 12. Vložiť bod Prerokovanie protestu prokurátora 
Ing. Nagy Ľudovít – dotazoval sa starostu v akom jazyku bude viesť rokovanie.  
Starosta obce – rokovanie budem viesť obvyklým spôsobom v materinskom jazyku. Ak má niekto 
výhrady, nech to oznámi.  
 
Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Mikuláša Balogha: 
1.  Za - 5 poslancov 
2.  Za – 4 poslanci – JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy,  

Monika Václaveková 
Proti – 2 poslanci – Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis 
Zdržali sa – 2 poslanci – Patrik Farkas, Ildikó Országhová 
Návrh poslanci neschválili.  

3.  Za – 7 poslanci - JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  
 Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

Zdržal sa  - 1 poslanec – Tomáš Kocsis 
Bod sa vloží ako bod 20, pred bod rôzne a následne sa body prečíslujú.  

 
 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenami 
 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  JUDr. Peter Balogh, Ing. Mikuláš Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,   

Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
1 sa zdržal -             Tomáš Kocsis 
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       2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Eriku Jancsóovú a Mgr. Eriku Nagyovú – k zápisnici je priložená aj 
videonahrávka a audionahrávka, ktorá dopĺňa zápisnicu.  
Za overovateľov zápisnice navrhol JUDr. Petra Balogha a Patrika Farkasa. Za členov návrhovej 
komisie navrhol Helenu Kocsisovú, Patrika Farkasa Ing. Mikuláša Balogha.   
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
6 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
2 sa zdržali – Tomáš Kocsis, Ing. Nagy  Ľudovít 
 

3.  Kontrola uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení z 16. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
Kontrolórka obce súhlasí so správou starostu obce o plnení uznesení.  
Rozprava: 
Ing. Ľudovít Nagy – z minulého zasadnutia neboli uznesenia včas zverejnené. Opätovne sa dotazoval 
na uznesenie týkajúce sa parkovania autobusov.  
Starosta obce – Uznesenia boli zverejnené zo strany obecného úradu. Chyba sa mohla stať zo strany 
poskytovateľa web služby pre obec. Parkovanie autobusov bolo prerokované a vyriešené.  
 
uznesenie č. 296/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení  
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
 

4. Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2015 
Starosta obce oboznámil prítomných s týmto bodom rokovania. Oznámil poslancom, že na 
konsolidovanej výročnej správe obce Zemné za rok 2015 sa ešte pracuje a výročná správa bude 
zverejnená v zákonom danej lehote na internete.  
 
 

5. Správa nezávislého audítora 
a) za audit finančných výkazov účtovnej závierky za hospodársky rok 2015 
b) za audit finančných výkazov konsolidovanej účtovnej závierky za hospodársky rok 2015 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu a odovzdal slovo Ing. 
Jozefovi Szekeresovi, auditorovi. (Správy sú priložené k zápisnici ako príloha č. 1 a príloha č. 2) 
Rozprava: 
Ing. Jozef Szekeres odpovedal na otázky týkajúce sa auditu účtovnej závierky a konsolidovanej 
účtovnej závierky za hospodársky rok 2015. Poslancom vysvetlil, akým spôsobom je audit vykonaný. 
Zdôraznil, že účtovníctvo za rok 2015 dáva hodnoverný obraz o hospodárení obce. V závere sa na 
žiadosť poslancov dohodli, že audit za rok 2016 by mal byť k dispozícii do septembra 2017. 
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uznesenie č. 297/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie Správu nezávislého audítora za audit finančných výkazov účtovnej   
   závierky za hospodárky rok 2015 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
 
uznesenie č. 298/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
   Správu nezávislého audítora za audit finančných výkazov     
    konsolidovanej účtovnej závierky za hospodárky rok 2015 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
 

6. Správy školských inštitúcií o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Správy školských inštitúcií predniesli riaditelia školských inštitúcií Gertrúda Podvorečná, Blanka 
Lóthi, Melinda Kaszásová a Éva Lénárt. (Správy sú priložené k zápisnici ako príloha č. 3) 
 
Ako prvá podala správu riaditeľka ZŠ Zemné PaedDr. Gertrúda Podvorečná. 
V rozprave vystúpili poslanci v poradí, v akom sa hlásili o slovo :  Ing. Mikuláš Balogh,  Ing. Ľudovít 
Nagy, Monika Václaveková 
 
Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok. Nato prebehlo 
hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch rokovania. 

 
uznesenie č. 299/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   
   a)  Správu ZŠ Zemné o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej   výsledkoch a    
  podmienkach  za školský rok 2015/2016 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít 
Nasledovala riaditeľka ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné Mgr. Blanka Lóthiová. 
V rozprave vystúpili poslanci v poradí, v akom sa hlásili o slovo : Ing. Mikuláš Balogh a Ing. Nagy 
Ľudovít  
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 b)  Správu ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné – Jedlik Ányos Alapiskola    
  Szímő  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej   výsledkoch a podmienkach   
  za školský rok 2015/2016   
 Prítomných   poslancov : 7 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
Riaditeľky MŠ Zemné  Mgr. Melinda Kaszásová a MŠ s VJM Eva Lénártová  podali správu.  
Rozprava: 
JUDr. Peter Balogh – navrhol školským inštitúciám že sa za rybárky spolok radi zúčastnia na 
aktivitách týkajúcich sa životného prostredia.  
Starosta obce zdôraznil, že je hrdý na činnosť školských inštitúcií v obci.  
 
 c)  Správu   MŠ Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,   jej   výsledkoch    
  a podmienkach za školský rok 2015/2016   
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 d)  Správu  MŠ s VJM  Zemné  o výchovno-vzdelávacej činnosti,   

 jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

 
7. Plnenie rozpočtu za III.Q/2016 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu. Prehľady mali poslanci 
vopred k dispozícii. Konrolórka obce predniesla správu k plneniu rozpočtu obce Zemné za III.Q/2016. 
Správa hlavnej kontrolórky a Plnenie rozpočtu obce Zemné za 3Q/2016 sú prílohou k zápisnici č. 4 
a č. 5).  
Do diskusie sa prihlásil poslanec : Ing. Ľudovít Nagy  
 
Pred hlasovaním stanovisko finančnej komisie predložila predsedkyňa komisie Helena Kocsisová, 
znenie stanoviska je priložené v prílohách č. 4 a 5. 
Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok. Nato prebehlo 
hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch rokovania. 
 
 
uznesenie č. 300/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   správu hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce Zemné za III.Q/2016 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 301/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   A.  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za III. Q/2016 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
schvaľuje  A.1 Rozpočtové opatrenie k 30.9.2016 vo výške   100 656,94 € 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,   

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
 Zmenu rozpočtu v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

 
                  A.1.1   Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie po úprave 
  Príjmy spolu :    1 958 184,50 € 
  Výdavky spolu :   1 958 184,50 € 
                 A.1.1.1  Bežný rozpočet po schválení úprav: 
  Príjmy spolu :    1 197 927,40 € 
  Výdavky spolu :   1 103 526,17 € 
                A.1.1.2  Kapitálový rozpočet  po schválení : 
  Príjmy spolu :       645 794,00 € 
  Výdavky spolu :      137 700,00 € 
             
               A.1.1.3  Finančné operácie po úprave : 
  Príjmy spolu :         114 463,10 € 
  Výdavky spolu :       716 958,33 € 
               A.2  Programové rozpočtové opatrenie Obce Zemné k 30.09.2016 
   A.2.1  zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým   
              opatrením č. 03/2016 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 :     1 958 184,40 € 
   V tom : Obec     1 509 509,70 € 
                RO základné školy           448 674,80 € 
                                   V tom : Program : 09 Vzdelávanie                33 733,00 € 
            Obec       66 923,94 € 
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8. Správa hlavnej kontrolórky  
a) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, ktorý mali poslanci vopred 
k dispozícii. (príloha k zápisnici č. 6) 
 
Do rozpravy sa prihlásili : Ing. Mikuláš Balogh a Ing. Ľudovít Nagy. 
Ing. Mikuláš Balogh – žiada doplniť plán kontrolnej činnosti a dva body, ktoré predložil písomne 
(príloha k zápisnici č. 7).  
Hlasovanie o doplnení úloh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 v predloženom znení: 
Za – 5 poslancov 
Zdržali sa  - 3 poslanci 
 
uznesenie č. 302/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017    
    s doplnením nasledovných úloh: 

- preveriť všetky ,,Dohody o pracovnej činnosti“ a ,,Dohody o vykonaní 
práce“ uzatvorené v roku 2016 starostom obce a pre potreby obecného 
zastupiteľstva o tom vyhotoviť prehľad z ktorého bude zrejmé, že s kým 
bola dohoda uzatvorená, na akú prácu, na aký čas a aké boli finančné 
náležitosti 

- preveriť a pre potreby obecného zastupiteľstva vyhotoviť prehľad o využití 
ubytovacích kapacít Domu Károlyi v roku 2016 tak, aby bolo zrejmé, že 
koľko bolo celkovo ubytovaných osôb, koľko z nich bolo platiacich a aký 
bol celkový príjem za ubytovanie  

 
6 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková 
2 sa zdržali –  Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová 
 

b) Následná finančná kontrola platenia daní  
Kontrolórka obce predložila správu k tomuto bodu. Poslanci mali správu vopred k dispozícii (príloha k 
zápisnici č. 8).  
V diskusii vystúpili poslanci : Ildikó Országhová , Helena Kocsisová , Ing. Nagy Ľudovít  
 
uznesenie č. 303/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly platenia daní 
a schvaľuje    vyradenie z evidencie  a  odpísanie dlžnej sumy  vo výške 73.83 EUR za   
   Helenu Šipošovú a Františka Šipoša , bytom Vlčany 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 



8 
 

9. Spoločný stavebný úrad – Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 
Starosta obce otvoril tento bod, návrh Dodatku č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného 
úradu mali poslanci vopred k dispozícii ( príloha č. 9).  
V diskusii vystúpili poslanci : Ildikó Országhová, Helena Kocsisová  
 
uznesenie č. 304/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   Dodatok č. 15 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so   
   sídlom v Nových Zámkoch, uzatvorenej dňa 26.2.2003, podľa predlohy 
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 

10. Rozpočet na rok 2017 
Starosta oboznámil prítomných s materiálom, ktorý bol poslancom vopred predložený . Materiál bol 
spracovaný vo forme tabuliek a obsahuje aj programový rozpočet na nasledujúce trojročné obdobia. 
(príloha č. 10) 
 
Svoje stanovisko predložila predsedkyňa finančnej komisie Helena Kocsisová – finančná komisia 
prerokovala predložený materiál a odporúča materiál schváliť.  
Mária Kocsisová – predložila svoje stanovisko k predloženému materiálu (príloha č. 11). Odporúča 
materiál schváliť. Stanovisko mali poslanci vopred k dispozícii. 
 
V diskusii vystúpili poslanci : Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy, Monika Václaveková , Tomáš 
Kocsis,  Ildikó Országhová, JUDr. Peter Balogh  
  
Ildikó Országhová – žiada o ukončenie rozpravy a hlasovať k danému bodu.  
Za 7 -   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
Nehlasoval 1 – Ing. Ľudovít Nagy 
 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch rokovania 
 
uznesenie č. 305/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zemné na rok   
   2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 nehlasoval –  Ing. Nagy Ľudovít 
 
uznesenie č. 306/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   a)  rozpočet obce Zemné na rok 2017 
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Prítomných   poslancov : 8 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –  Ing. Nagy Ľudovít 
1 nehlasoval –  Ing. Mikuláš Balogh 
 
                       b) programový rozpočet na rok 2017  
Prítomných   poslancov : 8 
6 za –  JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  
 Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –  Ing. Nagy Ľudovít 
1 nehlasoval –  Ing. Mikuláš Balogh 
 
uznesenie č. 307/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie   viacročný rozpočet obce Zemné a jej rozpočtových organizácií    
   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2018-2019 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –  Ing. Nagy Ľudovít 

 
11. Štatút obce Zemné ( príloha č. 12- 15) 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom . 
Prednostka obecného úradu prečítala pripomienky k materiálu, ktoré boli navrhnuté na komisiách 
obecného zastupiteľstva. Materiál mali poslanci vopred k dispozícii.  
Ing. Mikuláš Balogh – má výhrady voči bodu č. 4, ktorý upravuje článok 17. Je to podľa neho 
protizákonné.  
Starosta obce – nesúhlasí s Ing. Mikulášom Baloghom. Nie je to protizákonné.  
Ildikó Országhová – žiada prítomného právneho zástupcu o vyjadrenie sa k tejto problematike.  
Za – 6 
Nehlasovali 2 – Ing. Mikuláš Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
JUDr. Ivan Katona – tento bod nie je protizákonný. 
Ing. Nagy Ľudovít – nesúhlasí s týmto bodom. Je to protizákonné aby starosta zvolával obyvateľov 
obce. Nech sa obráti na svojich poslancov SMK a nech to rieši cez nich.  
Helena Kocsisová – žiada poslana Ing. Nagya, aby sa neohadzoval vždy tým, že sú tu poslanci za 
SMK, ktorí robia to, čo im starosta povie. Vyprosí si to.  
Starosta obce – Ing. Nagy degraduje prácu samosprávy. 
Ing. Nagy Ľudovít – ak sa v obci zozbiera toľko podpisov, koľko dostal hlasov vo voľbách v roku 
2014, odovzdá svoj poslanecký mandát. Tento svoj zámer dal zapísať do zápisnice. A ak sa bude 
rokovať podľa návhu rozpočtu, nech odstúpi aj starosta. Obyvatelia ani nechápu, ako funguje 
samospráva. Poučiť o fungovaní samosprávy ich mala obecná televízia. 
Starosta obce – žiada Ing. Nagy Ľudovíta, aby potom slovo dodržal a odstúpil a nedegradoval 
obyvateľov obce.  
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Hlasovanie: 
Bod č. 4 z pripomienok - článok 17 bod 1. ponechať v pôvodnom znení: 
Za – 5 Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
Proti – 3 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 
 
uznesenie č. 308/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   Štatút obce Zemné 
6 za –   JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis,  
  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 zdržal sa –   Ing. Nagy Ľudovít 
1 nehlasoval –   Ing. Mikuláš Balogh 

 
12. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné ( príloha č. 16) 

Starosta odovzdal slovo Ildikó Országhovej. Ona odovzdala slovo JUDr. Petrovi Baloghovi, ktorý 
navrhol odročiť tento bod. Tie zmeny, ktoré boli navrhnuté sa prerokujú mimo rokovania obecného 
zastupiteľstva.  
Ildikó Országhová – súhlasí s návrhom JUDr. Balogha. Ona ako predsedkyňa komisie zvolá na 
rokovanie všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.  
Ing. Mikuláš Balogh – táto komisia funguje ako všetky ostatné. Vzor rokovacieho poriadku od Mesta 
Nové Zámky je nevyhovujúci.  
Ing. Nagy Ľudovít – to čo predložila skupina poslancov, ten materiál nepredložili oni, nemajú na to 
schopnosti.  
Starosta obce – bod môže predkaldateľ stiahnúť alebo odročiť.  
 
uznesenie č. 309/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
odročuje   Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Zemné  
Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
13. Poverenie náčelníka Obecnej polície v Zemnom ( príloha č. 17) 

Starosta oboznámil prítomných s predloženým materiálom. V uplynulom období sa uskutočnili 
pohovory s uchádzačmi o post obecného policajta. Starosta navrhuje poveriť funkciou náčelníka 
obecnej polície Patrika Trnku na dobu šiestich mesiacov.  
Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh , Ing. Ľudovít Nagy , Monika Václaveková, Tomáš 
Kocsis   
 
Starosta sa uistil, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok. Nato prebehlo 
hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch rokovania. 
 
uznesenie č. 310/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
súhlasí   s poverením Patrika Trnku, bytom Jazdecká 24, Nové Zámky    
   s účinnosťou od 01.01.2017 zastupovaním  náčelníka Obecnej polície   
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   v Zemnom v plnom rozsahu do vymenovania nového náčelníka    
   najdlhšie však po dobu šiestich mesiacov odo dňa poverenia  
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 zdržal sa –  Ing. Nagy Ľudovít 

 
14. Predaj  nehnuteľnosti 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom programu, kde zámer bol prerokovaný už na zastupiteľstve 
dňa 10.5.2016. Problematika bola prekonzultovaná aj geodetom.  
V diskusii vystúpili poslanci: Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít Nagy, Monika Václaveková,             
Ing. Mikuláš Balogh  
Následne poslanci hlasovali o návrhu uznesenia. 
 
uznesenie č. 311/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  informáciu o zverejnení zámeru podľa uznesenia OZ č. 214/100516-Z   
   zo dňa 10.05.2016 
a 
schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov prevod - odpredaj pozemkov v kat.území obce Zemné 
zamerané geometrickým plánom číslo 234/2016 a to z pôvodnej nehnuteľnosti 
C-KN parc.č. 770/1-zastavané plochy, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce 
Zemné vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 770/83-Zastavané plochy o 
výmere 45 m2, ktorú odkupuje, Alexander Kocsis a manželka Alžbeta 
Kocsisová rod. Litavcová, obidvaja bytom Zemné 233, za 6,00 eur/m2 do 
svojho výlučného vlastníctva v celosti  

Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –            Ing. Nagy Ľudovít 

 
15. Prenájom nehnuteľností ( príloha č. 18) 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom programu. O prenájom sa po odstúpení jednej strany 
uchádza len jedna osoba – Pavol Hovorka. 
Helena Kocsisová – finančná komisia odporúča prenájom schváliť. 
Rozprava: 
Ing. Mikuláš Balogh – výška prenájmu nie je v súlade s navrhovaným rozpočtom. 
Starosta obce – v tom prípade bude plnenie rozpočtu nad 100percent.  

 
uznesenie č. 312/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  informáciu o zverejnení zámeru podľa uznesenia OZ č. 295/281016-Z  
   zo dňa 28.10.2016 
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a schvaľuje   prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor,  budova so súp. č. 263 o   
   celkovej výmere 150 m2, nachádzajúca  sa v katastrálnom  území obce   
   Zemné, evidovanej na LV č. 1, na parcele číslo 627/1 a 627/4 podľa §   
   9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení   
   neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech   
   Pavol Hovorka, bytom 941 22 Zemné 316. Doba prenájmu: 1 rok.   
   Nájomné bude určené vo výške 3.500,00 € /1 rok; 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –    Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas,  

Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová,  
1 zdržal sa –   Monika Václaveková  

 
 
16. Obecné nájomné byty ( príloha č. 19) 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami o nájom obecných bytov. Navrhuje k tomuto bodu 
rokovanie bez priameho prenosu v obecnej televízii.  
Za 7 – Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
Zdržal sa 1 – Ing. Ľudovít Nagy 
Po rozprave sa hlasovalo nasledovne: 
 
uznesenie č. 313/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť Miroslava Illésa , bytom Zemné č. 865 -  výmenu 1 izbového 

nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt č.5 so súpisným číslom 865 za 2-
izbový nájomný byt v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865 dňom 
1.1.2017  

Prítomných   poslancov : 8  
3 za  –    Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, 
5 sa zdržali –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas,  

Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková  
(Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.) 
uznesenie č. 314/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  žiadosť Mariána Illésa bytom Zemné č. 775 o pridelenie  2-izbového 

nájomného bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865  
dňom 1.1.2017, nakoľko uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 
6/2015 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov  

Prítomných   poslancov : 8 
7 za –    Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas,  

Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Monika Václaveková  
1 zdržal sa –   Ildikó Országhová 
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17. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva ( príloha č. 20) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Materiál mali poslanci vopred k dispozícii. 
Rozprava: 
Ing. Ľudovít Nagy – navrhuje doplniť termíny o ďalšie dva – jún a september.  O tom má kompetenciu 
rozhodnúť zastupiteľstvo.  
Starosta obce – tento harmonogram je informatívny. Zastupiteľstvo sa môže zvolať aj v iných 
termínoch podľa potreby.  
Ing. Ľudovít Nagy – navrhuje doplniť o termíny 30. jún  
Za  - 3 poslanci – návrh neprešiel 
a 29. Septembra 
Za – 5 poslancov  - návrh bol schválený.  
Po ukončení rozpravy sa hlasovalo nasledovne: 
 
uznesenie č. 315/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 so   
   začiatkom o 17.00 hod. nasledovne : 

  24. februára 2017  
  19. mája  2017 
  18. augusta 2017 
  29. septembra 2017 
  16. novembra  2017 
  15. decembra 2017 

Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 

18. Žiadosti ( príloha č. 21) 
Obec dostala 2 žiadosti od školských inštitúcií. Finančná komisia navrhuje žiadostiam vyhovieť. 
Rozprava: 
Ing. Ľudovít Nagy – navrhuje, aby sa schválili celé sumy, ktoré školy odviedli počas roka obci. Tie 
financie nemôžu ostať u starostu obce. 
Starosta obce – vyprosí si takéto vyjadrovanie sa, financie nikdy neostávajú uňho osobne. 
Helena Kocsisová – toľko žiada škola, koľko potrebuje a toľko treba aj schváliť. Aj NKU upozornilo, 
že sa môže na základe žiadosti poskytnúť len taká výška financií, aká je v žiadosti.  
Ing. Mikuláš Balogh – žiada aby sa pamätalo, o koľko menej sa škole vráti a v budúcnosti ak by o to 
škola žiadala, treba im vyhovieť.  
Ing. Mária Bóbová – obec si plní všetky svoje zákonné povinnosti voči školským inštitúciám. 
Zabezpečuje mzdy a prevádzku školských zariadení.  
 
uznesenie č. 316/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť ZŠ Zemné o vrátenie príspevkov za školský klub detí  

v sume  475,00 Eur 
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Prítomných   poslancov : 8 
8 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis, Ing. Nagy Ľudovít, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 
uznesenie č. 317/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  žiadosť ZŠ s VJM Zemné o  vrátenie poplatku za školskú družinu  v sume 

400,00 Eur zo sumy 760,00  Eur 
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 proti –            Ing. Nagy Ľudovít 
 
Obci bola doručená žiadosť od združenie Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku. Finančná 
komisia žiadosti nevyhovieť.  
O žiadosti sa hlasovalo nasledovne. 
 
uznesenie č. 318/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje   žiadosť ,, Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku“    
    o poskytnutie finančného príspevku  
Prítomných   poslancov : 8 
7 za –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Patrik Farkas, Helena  Kocsisová,  

Tomáš Kocsis,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
1 sa zdržal –            Ing. Nagy Ľudovít 

 
 

 19. Interpelácie ( príloha č. 22) 
Ing. Mikuláš Balogh predložil písomne svoje interpeláciu. 
Ing. Ľudovít Nagy predložil dve interpelácie.  

 
20. Prerokovanie protestu prokurátora 

Prokuratúra dostala podnet na prekontrolovanie zákonného postupu obce pri delegovaní členov do 
školskej rady ( príloha č. 23) 
Ing. Mikuláš Balogh – zákon nezakazuje síce aby bol starosta členom rady školy ale ani to nepovoľuje. 
V proteste prokurátora je však jednoznačne napísané, že obecné zastupiteľstvo nemá kompetenciu aby 
delegovalo starostu do nejakej organizácie, prípadne mu dalo nejakú úlohu. Zastupiteľstvo tu 
pochybilo svojím uznesením. Zastupiteľstvo je podľa jeho názoru povinné odvolať starostu z rady 
školy. Pochybilo zastupiteľstvo nie starosta.  
Starosta obce požiadal JUDr. Ivana Katonu, Ing. o jeho právny názor k veci ( príloha č. 24). 
Ing. Ľudovít Nagy – nemá za potrebu aby sa právny zástupca vyjadril k veci. Je zrejmé, že aj 
stanovisko obecného úradu vypracoval on.  
Starosta obce – ako člen školskej rady vykonáva svoju činnosť už dlhé obdobie, viac volebných 
období. Svojou prácou je vždy nápomocný školským inštitúciám.  
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Hlasovanie o tom, či si obecné zastupiteľstvo vypočuje právny názor JUDr. Ivana Katonu, Ing.: 
Za – 5 poslancov 
JUDr. Ivan Katona, Ing. – nestačí zákony prečítať, treba im aj rozumieť. To sa však počas dnešného 
rokovania viacerým nepodarilo. Zákon nezakazuje, aby starosta bol členom školskej rady. On osobne 
je vždy za to, aby obec konala v súlade s právom a nie protizákonne.   
Ing. Mikuláš Balogh – nesúhlasí s názorom JUDr. Ivana Katonu, Ing., starostu treba odvolať, lebo do 
školskej rady bol zvolený ako starosta a nie ako zástupca rodičov napríklad. 
Ing. Ľudovít Nagy – JUDr. Ivana Katonu, Ing. obvinil, že na minulom rokovaní povedal, že netreba 
dodržiavať zákon keď sa jednalo o dodržanie jazykového zákona.  
JUDr. Ivan Katona, Ing. – nikdy takéto nepovedal, bolo by to protizákonné a neetické z jeho strany.  
Starosta obce – citoval zo zákona časť, ktorá sa týka používania jazyka národnostných menšín počas 
rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
uznesenie č. 319/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie  prerokovanie Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Nové   
   Zámky zo dňa 18.11.2016, Pd 156/16/4404-6 vo veci Rozhodnutia   
   obecného zastupiteľstva o delegovaní zástupcov obce do rady školy   
   a školského zariadenia 

b) schvaľuje  odvolanie delegovanie starostu obce  Ing. Jánosa Bóba z rady školy   
   pri ZŠ Zemné a z rady školy pri ZŠ s VJM Zemné s okamžitou    
   platnosťou  
Prítomných   poslancov : 8 
3 za –   Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Nagy Ľudovít  
4 sa zdržali –  Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, 
1 nehlasoval -   Monika Václaveková 
 
uznesenie č. 320/151216-Z 
obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie  prerokovanie Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Nové   
   Zámky zo dňa 18.11.2016, Pd 156/16/4404-6 vo veci Rozhodnutia   
   obecného zastupiteľstva o delegovaní zástupcov obce do rady školy   
   a školského zariadenia 

b) schvaľuje  nevyhovenie Upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové   
   Zámky zo dňa 18.11.2016, Pd 156/16/4404-6 vo veci Rozhodnutia   
   obecného zastupiteľstva o delegovaní zástupcov obce do rady školy   
   a školského zariadenia podľa z dôvodu, že sa domnieva, že uvedené   
   upozornenie prokurátora nie je dôvodné 
Prítomných   poslancov : 8 
4 za –   Patrik Farkas, Helena Kocsisová, Tomáš Kocsis, Ildikó Országhová, 
3 proti –  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Nagy Ľudovít 
1 sa zdržal –   Monika Václaveková 
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21. Rôzne 
Mária Kocsisová, kontrolórka obce, vyjadrila svoj názor k prejavom poslancov obecného 
zastupiteľstva v minulosti, ktoré sa týkali jej osoby a ich prejavoch správania sa. 
JUDr. Peter Balogh – v minulosti sa zaviedla SMS služba pre občanov. Funguje táto služba? 
Dotazoval sa Ing. Bóbovej, prečo má problém s tým, že futbalisti dostávajú dotácie. 
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné a ukončil rozpravu.    
 

22. Návrh na uznesenia 
O všetkých návrhoch uzneseniach sa hlasovalo počas rokovania.  
 

 
23. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a požiadal poslancov, aby k svojej práci pristupovali 
konštruktívne a vecne. Rokovanie ukončil 16.12.2016 o 02.15 hod.  
               

 

 

 

                                                 Ing. János Bób 
                                           Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

     

…………………………………..                                       …………………………………... 
        JUDr. Peter Balogh                                                                   Patrik Farkas      
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
Zapísala: Erika Jancsóová, Mgr.  Erika Nagyová           


