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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 25.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 15.decembra 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. Dodatok č. 16 – spoločný stavebný úrad  
6. a) Rozpočet obce na rok 2018, 2019, 2020   

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2018 
c) Rozpočtový harmonogram k rozpočtovému procesu na rok 2018 

7. a) Zloženie inventarizačnej komisie  
b) Návrh na vyradenie ZŠ Zemné 

8. Návrh VZN obce Zemné č.2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Zemné 

9. Možnosť vybudovania tribúny na futbalovom ihrisku 
10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 
11. Obecné nájomné byty - prenájom 
12. Harmonogram zasadnutí OcZ na I.polrok 2018 
13. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 
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.  
Prítomných poslancov bolo 6 -  JUDr.Peter Balogh avizoval svoju neúčasť na zasadnutí, Monika 
Václaveková avizovala, že zasdnutia sa zúčastní ale bude meškať a Ing.Ľudovít Nagy neavizoval svoju 
neúčasť na zasadnutí. 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. 
Nakoľko poslanci nemali pozmeňujúci návrh na program pristúpilo sa k hlasovaniu: 
 
6 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Ildikó Országhová 
       
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
Pán starosta za zapisovateľa určil Bianku Herczegovú a Tímeu Paldiovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol Helenu Kocsisovú a Ing.Mikuláša Balogha. Za členov návrhovej komisie navrhol Ildikó 
Országhovú, Romana Bombicza a Patrika Farkasa.  
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
6 za -                   Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,  
                            Helena Kocsisová, Ildikó Országhová 
 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá oboznámila prítomných so stavom plnenia uznesení 
z 24.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
uznesenie č. 436/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                kontrolu plnenia uznesení  

Prítomných poslancov: 6 

za –       Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas, Tomáš Kocsis,Helena Kocsisová, 
              Ildikó Országhová 
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4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto bode. 

 

5.  Dodatok č.16 – spoločný stavebný úrad (Príloha č. 1) 
Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom. Odovzdal slovo Helene Kocsisovej, ktorá predložila 
stanovisko finančnej a sociálnej komisie k veci, komisia navrhla schváliť uznesenie. 
Nakoľko poslanci sa neprihlásili do rozpravy, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo hlasovanie: 
 

uznesenie č. 437/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   Dodatok č. 16 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so   
                         sídlom v Nových Zámkoch, uzatvorenej dňa 26.2.2003, podľa    
                         predlohy 
 
Prítomných poslancov: 6 

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

 
6. a) Rozpočet obce na rok 2018, 2019, 2020  (Príloha č. 2) 
    b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2018 (Príloha č. 2) 
    c) Rozpočtový harmonogram k rozpočtovému procesu na rok 2018 (Príloha č. 2) 

Starosta predložil správu a) a odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, aby predložila svoje stanovisko 
k bodu b). 
Hlavná kontrolórka predložila svoje stanovisko k rozpočtu.  
Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko finančnej a sociálnej komisie 
k veci. 
Helena Kocsisová – komisia navrhuje schváliť uznesenie.  
Medzičasom starosta privítal poslankyňu Moniku Václavekovú. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 
Ing.Mikuláš Balogh – položil svoju otázku hlavnej kontrolórke, na ktorú dostal odpoveď. 
Ildikó Országhová – navrhla schváliť jednotlivé žiadosti organizácií o dotáciu z rozpočtu obce. 
Ing.Mikuláš  Balogh – rozpočet obce je dobre vypracovaný. Položil svoju otázku ohľadne toho, prečo 
je v rozpočte taká vysoká suma na kancelárske potreby.  
Roman Bombicz – súhlasí s názorom Ildikó Országhovej 
Mária Bóbová – odpovedala na otázku Ing.Mikuláša Balogha. 
Starosta uzatvoril rozpravu a poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali pozmeňujúci návrh na 
uznesenie. 
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uznesenie č. 438/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje   pozmeňujúci návrh k rozpočtu nasledovne: 
   08.10 – TJ Agro Zemné režijné náklady                            - 100 € 
   08.20 – Spolok mládeže Zemné                                         + 100 € 
 

Prítomných poslancov: 6 

za –6       Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsisová, 
                Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 
hlasovanie: 
 
uznesenie č.  439/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje    

Vyrovnaný rozpočet obce Zemné a jej rozpočtových organizácií na rok 2018 
Príjmy spolu:                                                               1 300 722,00 € 
Výdavky spolu:                                                            1 300 722,00 € 
   v tom : 
Bežný rozpočet 
Príjmy spolu:                                                               1 294 722,00 € 
    - Obec                                                                       1 293 002,00 € 
    - RO – Základné školy                                                     1 700,00 € 
 
Výdavky spolu:                                                             1 204 544,00 € 
     - Obec                                                                           719 937,00 € 
     - RO – Základné školy                                                 484 607,00 € 
 
Kapitálový rozpočet 
Príjmy spolu                                                                          6 000,00 € 
Výdavky spolu                                                                     31 000,00 € 
Finančné operácie 
Príjmy spolu                                                                                0,00 € 
Výdavky spolu                                                                   65 178,00 €  
 
Prítomných poslancov: 6 

Za – 6                 Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                            Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
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uznesenie č. 440/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie Rozpočet obce Zemné a jej rozpočtových organizácií na roky                
                         2019 - 2020 

Prítomných poslancov: 6 
Za – 6                 Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                            Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 

uznesenie č. 441/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie    stanovisko hlavnej kontrolórky  obce k návrhu rozpočtu  obce Zemné   
                           na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 

Prítomných poslancov: 6 
Za – 6                 Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                            Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

uznesenie č. 442/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie rozpočtový harmonogram k rozpočtovému procesu na rok 2018 

Prítomných poslancov: 6 
Za – 6                  Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                            Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

7. a) Zloženie inventarizačnej komisie (Príloha č. 3) 
    b) Návrh na vyradenie ZŠ Zemné (Príloha č. 3) 
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom tohto bodu – jeho príkaz na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania v roku 2017 a jeho 
návrh na zloženie inventarizačnej komisie. 
Odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisie, Helene Kocsisovej, ktorá oznámila prítomným že 
podľa finančná komisie podporuje tento návrh uznesenia. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu: 
uznesenie č. 443/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      a) Príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov,  
                          rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania v roku 2017 
                                   b)  zloženie inventarizačnej komisie  

Prítomných poslancov: 6 
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za –  6     Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

uznesenie č. 444/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  vyradenie majetku – nefunkčných a opotrebovaných predmetov    
                         Základnej školy s VJS v Zemnom, v hodnote 5 080,36 € 

Prítomných poslancov: 6 

za – 6      Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

       
 
8. Návrh VZN obce Zemné č.2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Zemné (Príloha č. 4) 
Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom a odovzdal slovo Ildikó Országhovej, aby predložila 
stanovisko komisie k veci. 
Ildikó Országhová – komisia nebola uznášaniaschopná, preto sa ani VZN neprerokovalo na zasadnutí 
komisie. Najdôležitejšia zmena je, že naši občania už môžu na ekodvor vyniesť aj pneumatiky. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu 

uznesenie č.  445/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje  VZN obce Zemné č. 2 /2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi   
                         a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemné   

Prítomných poslancov: 5 

za – 5        Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                 Ildikó Országhová 

 
9. Možnosť vybudovania tribúny na futbalovom ihrisku (Príloha č. 5) 
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou vybudovania tribúny na futbalovom ihrisku. 
Následne odovzdal slovo Helene Kocsisovej, ktorá predniesla názor finančnej komisie k veci, a to že 
komisia s návrhom súhlasí. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásil Roman Bombicz, ktorý v mene 
komisie navrhol schváliť uznesenie. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 
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uznesenie č.  446/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje     finančnú spoluúčasť obce Zemné v projekte ,, Možnosť výstavby    
                         tribúny na futbalovom ihrisku“  v rámci výzvy SFZ,  v celkovej  sume   
                         projektu 66.332,00 eur ,  z toho 25%  z celkovej sumy vlastných    
                         nákladov čo predstavuje  sumu 16.583,00 eur z celkových nákladov   
                         projektu. 

Prítomných poslancov: 6 

za –6          Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                  Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2017 (Príloha č. 6 a 7) 
Starosta odovzdal slovo Márie Kocsisovej, ktorá predniesla svoju správu o činnosti na rok 2017.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásila:Helena Kocsisová, ktorá predniesla 
svoj názor k správe o činnosti hlavnej kontrolórky. Ďalej v mene zákona navrhla finančnú odmenu pre 
hlavnú kontrolórku za jej úspešnú prácu a to 30% z jej trojmesačnej výplaty. Tento návrh nebol 
prerokovaný na finančnej komisií. 
Ing.Mikuláš Balogh – vyjadril svoju faktickú poznámku 
Monika Václaveková – vyjadrila svoju faktickú poznámku 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh Heleny Kocsisovej na uznesenie. 
 

uznesenie č.  447/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2017 

Prítomných poslancov: 6 

za –  6            Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                      Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 
uznesenie č.  448/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje               vyplatenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 %     
                                z mesačného platu hlavného platu hlavného kontrolóra za obdobie október,     
                                 november, december 2017  
 
Prítomných poslancov: 6 
za – 5                        Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, Ildikó Országhová,  
                                  Monika Václaveková 
nehlasoval – 1           Ing.Mikuláš Balogh 
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11.Obecné nájomné byty – prenájom (Príloha č. 8) 
Starosta oboznámil prítomných so zmenami týkajúce sa nájomcov obecných nájomných bytov. 
Odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko komisie k veci. 
Helena Kocsisová – komisia navrhuje schváliť uznesenia  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu: 
uznesenie č. 449/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie      oznámenie Blanky Lóthiovej bytom G.Bethlena 20, 940 76 Nové   
                  Zámky o odstúpenie prenájmu 3 izbového bytu v bytovom dome 7 bj.   
                             č.4 so súp.číslom 864 dňom 01.01.2017 

Prítomných poslancov: 6 
za –   6        Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                    Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

uznesenie č. 450/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší     Uznesenie č. 428/161117-Z 

Prítomných poslancov: 6 
za – 6           Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                     Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

uznesenie č.  451/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje            Žiadosť Andreja Číčela a Heleny Číčelovej bytom Zemné č. 655   
                    o pridelenie 3 izbového nájomného bytu v bytovom dome 7 bj. č. 4 so  
                    súp.číslom 864 dňom 01.01.2018 

Prítomných poslancov: 6 
za – 6              Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                        Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

 

12.Harmonogram zasadnutí OcZ na I.polrok 2018 (Príloha č. 9) 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom bodu. Návrhy na zasadnutia sú nasledovné: 23. februára 
2018 a  
18. mája.2018. 
Starosta otvoril ropravu k tomuto bodu ale nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, pristúpilo sa 
k hlasovaniu: 
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uznesenie č.  452/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje     harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 so   
   začiatkom o 17.00 hod. nasledovne : 

  23. februára 2018  
  18. mája  2018 

 

Prítomných poslancov: 6 
za –  6           Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,Helena Kocsiová, 
                     Ildikó Országhová, Monika Václaveková 
 
 
 
13. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra (Príloha č. 10) 
Starosta oboznámil prítomných s podmienkami na výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásila: 
Ildikó Országhová – navrhla zmenu, aby sa do podmienok pridalo vzdelanie úplne stredné ekonomické 
Ing.Mikuláš Balogh – vyhlásenie výberového konania je dobre vypracované, netreba zmenu. 

 

uznesenie č.  453/151217-Z 
obecné zastupiteľstvo 

A. vyhlasuje 
v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Zemné na 23.02.2018 

B. určuje: 

1. predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

• kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné 
stredné vzdelanie 

• bezúhonnosť  
• spôsobilosť na právne úkony 

 

2. náležitosti písomnej prihlášky: 

• osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 
údaje (telefón, e-mail) 

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
• úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní 
• profesijný životopis 
• informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 
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• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona 
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu  0,25 úväzku, t.j. 9,38 hod. týždenne 

4. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, 
týmto dňom je 01.03.2018. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej 
„Vo ľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu Obec Zemné, 941 22 Zemné č. 268 najneskôr 
14 dní pred dňom konania volieb, t.j. v termíne do 09.02.2018. 

C. schvaľuje 

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 
2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, 
ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie a vlastnú 
prezentáciu pred poslancami OcZ v Zemnom v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

3. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí 
4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti 

písomne informovaný. 
 

D. zriaďuje 
komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie 
splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení 
z poslancov:  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ildikó Országhová  a pracovníčka Obecného 
úradu, ktorá o výsledku spíše zápisnicu. Zápisnicu podpíšu  všetci prítomní. V prípade, že niektorá 
z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je 
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra, a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 
16.02.2018. 

Táto komisia bude plniť aj funkciu volebnej komisie. 

E. ukladá obecnému úradu 

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote 
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Prítomných poslancov: 7 
za – 7            Ing.Mikuláš Balogh, Roman Bombicz, Patrik Farkas,Tomáš Kocsis, 
                      Helena Kocsiová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

14.Žiadosti       
Na obecný úrad neboli doručené žiadosti. 
 
15.Interpelácie     
Starosta odovzdal slovo poslancovi Ing.Mikulášovi Baloghovi. 
Ing.Mikuláš Balogh – prečítal a odovzdal starostovi svoju interpeláciu. 
Starosta – reagoval na interpeláciu 

 
16.Rôzne 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: 
Ildikó Országhová – bolo by treba riešiť problematiku túlavých psov v obci 
Mária Bóbová – vyjadrila svoju vďačnosť voči hlavnej kontrolórke za jej príkladnú prácu. 
Starosta – oznámil prítomných s novou projektovou dokumentáciou týkajúce sa stavby novej predajne 
Jednoty COOP. Ďalej informoval prítomných so stavom podaných projektov a so žiadosťou obce 
Komoča týkajúce sa o dvojmesačný prenájom dvoch tried v MŠ Zemné, nakoľko na budove materskej 
školy v Komoči renovujú strechu.  

  
17.Záver 
Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke za jej viacročnú príkladnú prácu, poslancom a zamestnancom 
obecného úradu za ich dobrú spoluprácu a prítomným za účasť, divákom za trpezlivosť a rokovanie 
ukončil. 

 

 

                                              
                                                                 Ing. János Bób 
                                                             Starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:      

    

…………………………………..                                       …………………………………... 
           Helena Kocsisová                                               Ing.Mikuláš Balogh 
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Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
Zapísala: Bianka Herczegová          


