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Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 
 
                                                    

Z á p i s n i c a 
  

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 
 

Dátum a miesto konania: 18. mája 2018 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. a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2017 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra 
6. Čerpanie rozpočtu obce za I. Q/2018 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné 
8. Kúpa nehnuteľnosti od COOP Jednota SD Nové Zámky 
9. Obecné nájomné byty 
10. Chodníky a príjazdové cesty pri Dome Károlyi  
11. Dvor ľudových remesiel – Sýpka 
12. Rozšírenie zelenej infraštruktúry 
13. Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – Výroba sódovej vody 
14. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 
15. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   
16. Žiadosti  
17. Interpelácie 
18. Rôzne 
19. Záver 

 
ROKOVANIE 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, ktorý privítal 
prítomných poslancov a hostí.  
Prítomných poslancov bolo 8 -  takže zasadnutie bolo uznášania schopné, ospravedlnene chýbal 
Patrik Farkas.  
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. 
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Ildikó Országhová – navrhla doplnenie programu rokovania k bodu 8) Kúpa nehnuteľnosti od 
COOP Jednota SD Nové Zámky – priložiť b) vypracovať projektovú dokumentáciu 
 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Vystúpenie občanov 
5. a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2017 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra 
6. Čerpanie rozpočtu obce za I. Q/2018 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné 
8. a) Kúpa nehnuteľnosti od COOP Jednota SD Nové Zámky  

b)  priloženie projektovej dokumentácie 
9. Obecné nájomné byty 
10. Chodníky a príjazdové cesty pri Dome Károlyi  
11. Dvor ľudových remesiel – Sýpka 
12. Rozšírenie zelenej infraštruktúry 
13. Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – Výroba sódovej vody 
14. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 
15. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   
16. Žiadosti  
17. Interpelácie 
18. Rôzne 
19.Záver 

 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

Prebehlo hlasovanie o programe a poslanci hlasovali nasledovne. 
  

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

proti –  
zdržal sa -   
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Ing. Ľudovít Nagy – pripomenul, že starosta by mal viesť zastupiteľstvo v štátnom jazyku 
Ing. János Bób –  rokovanie obecného zastupiteľstva bude vedené aj v slovenskom aj v maďarskom 
jazyku. 
 
 
 
 
2.  Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  
 
Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú a Eriku Nagyovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhol JUDr. Petra Balogha a Helenu Kocsisovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Tomáša 
Kocsisa, Romana Bombicza a Moniku Václavekovú.  
 
Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 
 
za - 7                   Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, 

Tomáš Kocsis, Helena Kocsisová, Ildikó Országhová,  
Monika Václaveková 

proti –  
zdržal sa -           Ing. Ľudovít Nagy,                   

 
 
 
3.  Kontrola uznesení  
 
Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý oboznámil prítomných so stavom plnenia 
uznesení z 27.zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  
 
uznesenie č. 477/180518-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie                kontrolu plnenia uznesení  

 
 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
  Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
proti –  

zdržal sa -         Ing. Ľudovít Nagy 
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4. Vystúpenie občanov 
O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť v tomto 
bode. 

 

5.  A) Záverečný účet obce Zemné za rok 2017 (príloha k zápisnici č.1)   
 
Starosta obce predložil správu.  
 
Helena Kocsisová, finančná komisia sa zaoberala so záverečným účtom na rok 2017, a navrhuje ho 
schváliť. 
 
Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil poslanci: Ing.Ľudovít Nagy 
 
Ľudovít Nagy mal pripomienku k tomuto bodu, starosta obce vysvetlil poslancovi svoj názor 
ohľadne pripomienky. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

  

uznesenie č. 479/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     Záverečný účet Obce Zemné  a celoročné hospodárenie 

 b e z  v ý h r a d  

a)  Záverečný účet Obce Zemné  za rok 2017 nasledovne: 
 plnenie celkových príjmov vo výške   1 444 689,35 EUR 

 čerpanie celkových výdavkov vo výške   1 374 642,98   EUR 

 

b)  Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 Prebytok rozpočtu v sume           70 046,37  EUR 

 zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona č. 583/2004  Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v zn. n.p.  

 

c)  Tvorbu  fondu opráv a údržby vo výške                        7 763,04 EUR 
d)  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

                                    rezervného fondu vo výške            40 528,75 EUR 

   

    



5 
 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
 Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
proti –   Ing. Ľudovít Nagy                               

zdržal sa -                   

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

 

uznesenie č. 480/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje   Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné 

 za rok 2017 k 31. 12.2017 

   

    

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
              Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy                                                             

                    

 
B) Stanovisko hlavného kontrolóra (príloha k zápisnici č.2)   
 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil svoje stanovisko.  
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing.Ľudovít Nagy, Helena 
Kocsisová a Ing. Mikuláš Balogh.   
 
Po konštatovaní sa postúpilo k hlasovaniu. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  
 
 



6 
 

 

 

uznesenie č. 478/230218-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  stanovisko hlavného  kontrolóra  k záverečnému účtu obce Zemné za  
   rok 2017 

 

   

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa -                       

 
 
 
 
6. Čerpanie rozpočtu obce za I.Q/2018  (príloha k zápisnici č.3) 
 
Ing.János Bób predložil materiál. Odovzdal slovo predsedkyni finančnej komisie, Helene 
Kocsisovej, ktorá predložila stanovisko komisie. Komisia navrhuje brať 
na vedomie čerpanie rozpočtu za I.Q/2018.  
 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing.Ľudovít Nagy   
 
Postúpilo sa k hlasovaniu. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  
 
 

uznesenie č. 481/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie    

   

A  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za I. Q 2018,  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: 
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A/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE A JEJ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
(RO) NA ROK 2018 

Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia 
Obecného zastupiteľstva č. 440/151217-Z bol schválený vo výške: 

Príjmy spolu:       1 300 722,00 € 

Výdavky spolu:      1 300 722,00 € 

 

A/2     ROZPOČTOVĚ OPATRENIA §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového 
rozpočtu obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

 PRÍJMOV A VÝDAVKOV   k 31. 03. 2018 vo výške :   15.583,98 € 

            A/2 v tom vykonané opatrenia spolu                        vo výške:   +15.583,98 €  
  

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
 Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková  
proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy 
 
 
 
 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné   (príloha k zápisnici č.4) 
 
Pán  starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý oboznámil prítomných poslancov 
s plánom kontrolnej činnosti.  
 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing. Ľudovít Nagy   
 
Postúpilo sa k hlasovaniu. 
 
Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  
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uznesenie č.  484/180518-Z                

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na obdobie  
   jún - november 2018 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

zdržal sa -        

 

8. Kúpa nehnuteľnosti od COOP Jednota SD Nové Zámky (príloha k zápisnici č.5) 

Starosta oboznámil prítomných s týmto bodom. Predsedkyňa finančnej komisie predniesla  
stanovisko komisie ohľadne kúpy nehnuteľnosti COOP Jednota.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Monika Václaveková, Ildikó 
Országhová, Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Helena Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy 
a Roman Bombicz  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

 

uznesenie č. 485/180518-Z       

obecné zastupiteľstvo    

schvaľuje        odkúpenie nehnuteľnosti : stavby - pohostinstvo súpisné číslo 156  
   nachádzajúce sa na C-KN parcele č. 605/2,  pozemkov – C-KN parcely  
   č. 605/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 316 m2 a C-KN  
   parcely č. 605/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2 ,  
   ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Zemné a sú zapísané v    
   katastri nehnuteľností Okresného úradu Nové Zámky, odbor katastrálny  
   na LV   č. 42 za kúpnu cenu 20.000 € , (slovom dvadsaťtisíc eur). 
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Prítomných poslancov: 8 
 

za – 5  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, , Ildikó Országhová,  
   Monika Václaveková  
proti 3–  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 

zdržal sa -        

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou vypracovania projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu stavby so súpisným číslom 156 na budovu „Obecný úrad Zemne„ do výšky 20 000 
eur. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít 
Nagy a Roman Bombicz  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 486 /180518-Z 

obecné zastupiteľstvo         

schvaľuje        vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stavby so  
   súp.č. 156 na budovu ,, Obecný úrad v Zemnom“ do výšky 20.000 € 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 5  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, , Ildikó Országhová,  
  Monika Václaveková  
proti 3–  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy 

zdržal sa -        
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9. Obecné nájomné byty (príloha k zápisnici č.6) 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby oboznámila prítomných so žiadosťami 
Františka Katonu a Miroslava Illésa ohľadne ukončenia nájomnej zmluvy, a so žiadosťami Tünde 
Illésovej a Adriany Katonovej ohľadne pridelenia nájomných bytov a uzavretia nájomných zmlúv. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Predsedkyňa finančnej komisie predniesla  stanovisko komisie ohľadne ukončenia a uzavretia 
nájomných zmlúv. 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

uznesenie č. 487/180518-Z   

obecné zastupiteľstvo    

berie na vedomie      žiadosť Františka Katonu, Zemné č. 864 o ukončenie nájomnej zmluvy  
   č. 7bj/05/2017 o nájme bytu zo dňa 23.4.2018 ku dňu 1.5.2018 

 

 

Prítomných poslancov: 6 
 

za – 5  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová,  
  Ildikó Országhová 

proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

 

uznesenie č. 488/180518-Z   

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        žiadosť  Adriany Katonovej, Zemné č. 864 o pridelenie ONB č. 5   
   k dátumu uplynutia výpovede predchádzajúceho nájomcu, od 1.8.2018. 

 

 



11 
 

Prítomných poslancov: 6 
 

za – 5  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová,  
  Ildikó Országhová 

proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

uznesenie č.  489/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    

berie na vedomie       žiadosť Miroslava Illésa, Zemné 865 o ukončenie nájomnej zmluvy č.  
   9bj/07/2017 ku dňu 31.5.2018 s dohodou 

 

 

Prítomných poslancov: 6 
 

za – 5  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová,  
  Ildikó Országhová 

proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

uznesenie č.  490/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    

schvaľuje       schvaľuje žiadosť Tünde Illésovej, Zemné 865 o pridelenie ONB 865  
   č.7 od 1.6.2018.  
 

Prítomných poslancov: 6 
 

za – 5  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh,  Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová,  
  Ildikó Országhová 

proti –     

zdržal sa -       Ing. Ľudovít Nagy 
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10. Chodníky a príjazdové cesty pri Dome Károlyi (príloha k zápisnici č.7) 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom vybodovania chodníkov a príjazdových ciest pri 
Dome Károlyi, z rezervného fondu obce, v celkovej sume 15 270,84 eur 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, Roman 
Bombicz, Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít Nagy, Ing. Mária Bóbová, JUDr. Peter Balogh  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 491/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo       

schvaľuje       vybudovanie chodníkov a príjazdových ciest pri Dome Károlyi   
   z rezervného fondu obce v celkovej sume 15.270,84 € 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 5  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, , Ildikó Országhová,  
  Monika Václaveková 

proti –  2 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh  

zdržal sa -  Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

11. Dvor ľudových remesiel – Sýpka (príloha k zápisnici č.8) 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na vybudovanie stavebného objektu Sýpka 
z projektu Dvor ľudových remesiel z rezervného fondu obce celkovej sume 15 955,86 eur 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ildikó Országhová, Ing. Ľudovít 
Nagy  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 
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uznesenie č.  492/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

schvaľuje  vybudovanie stavebného objektu Sýpka z projektu Dvor ľudových  
   remesiel z rezervného fondu obce v celkovej sume 15.955,86 € 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 5  Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,  Helena Kocsisová, , Ildikó Országhová,  
  Monika Václaveková 

proti –  2 Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh  

zdržal sa -  Ing. Ľudovít Nagy 

 

Ing. Mikuláš Balogh mal návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov, vo výške 3000 eur 
z rezervného fondu obce na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie altánku na 
dvore Spoločenského domu. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nakoľko sa do rozpravy neprihlásil nikto, postúpilo sa 
k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 493/180518-Z 

obecne zastupiteľstvo       

schvaľuje           vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 3.000 € z rezervného  
   fondu obce na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie                                 

                                   altánku vo dvore Spoločenského domu   

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –     

zdržal sa -  
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12. Rozšírenie zelenej infraštruktúry (príloha k zápisnici č.9) 

Starosta obce oboznámil prítomných, že náš projekt „Obnova dediny“ bol úspešný a dostali sme 
dotáciu vo výške 5000 eur. Z rozpočtu obce Zemné je potrebné schváliť spoluúčasť vo výške 5 % čo 
prestavuje 263,16 eur. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. 
Peter Balogh 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 494/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    

schvaľuje  finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 263,16 €, čo predstavuje  5% 
z dotácie ministerstva ŽP SR na projekt ,,Rozšírenie zelenej 
 infraštruktúry“  

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –     

zdržal sa -  

 

13. Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb – Výroba sódovej vody (príloha k zápisnici č.10) 
 

Starosta obce – spoločenské  organizácie, ako i občania našej obce majú požiadavku na sódovú 
vodu, vyrobenú v našej výrobni. V súčasnosti prebieha proces vybavovania povolenia na výrobu 
sódovej vody. Starosta oboznámil prítomných s navrhovaným cenníkom predaja sódovej vody. 
Uvedené ceny budú platné až po vydaní povolenia na výrobu sódovej vody. 
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Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ildikó Országhová, Tomáš 
Kocsiš, Monika Václaveková, JUDr. Peter Balogh, Ing. Ľudovít Nagy. 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č.  495/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

schvaľuje 

  doplnenie do cenníka poplatkov a služieb  

  Výroba sódovej vody  

- Prenájom prepravky (novej)   10,-€/ ks 
- Prenájom prepravky (starej)     5,-€/ ks 
- Prenájom sódovej fľaše  1,25 €/ ks 
- Predaj sódovej vody   0,40 €/ liter/fľaša 

Uvedené ceny budú platné až po vydaní Povolenia na výrobu sódovej vody 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh , Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
  Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

proti –    

zdržal sa  -    Ing. Ľudovít Nagy 

 

 

 

14.Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha k zápisnici č.11) 

Starosta obce oboznámil prítomných s plánom zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý polrok 
2018. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: Ing. Ľudovít Nagy  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 
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Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

uznesenie č.  496/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

schvaľuje  harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018 so  
   začiatkom o 17.00 hod. nasledovne : 

  17. augusta 2018  

  12. októbra  2018 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 7  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh , Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
  Helena Kocsisová, Ildikó Országhová, Monika Václaveková 

proti –   Ing. Ľudovít Nagy 

zdržal sa  -     

 

 

15. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(príloha k zápisnici č.12) 

Starosta obce poprosil poslanca JUDr. Petra Balogha, aby prečítal správu komisie pre ochranu 
verejného záujmu a o vykonaní kontroly dodržiavania zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostom obce Zemné. 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č.  497/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    
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berie na vedomie   správu Komisie pre ochranu verejného záujmu o vykonaní kontroly  
   dodržiavania zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri  
   výkone funkcií verejných funkcionárov starostom obce Zemné 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –    

zdržal sa  -     

 

16. Žiadosti (príloha k zápisnici č.13) 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi -
Farnosť Zemné v ktorej žiadali o finančnú pomoc pri riešení mimoriadnej situácie- odstránenie 
havarijného stavu strechy rím.kat. kostola Sv. Martina v Zemnom. 

Predsedkyňa finančnej komisie oboznámila prítomných, že na zasadnutí finančnej komisie sa 
zaoberali s touto žiadosťou, a navrhli schváliť 1000 eur ako finančnú pomoc.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Mikuláš Balogh, Monika 
Václaveková, Ing. Ľudovít Nagy 

Poslanec Ing. Mikuláš Balogh navrhol vyčleniť 2000 eur z rezervného fondu pre farský úrad na 
opravu kostola  

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č.  498/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

a  schvaľuje            vyčlenenie 2.000 € na základe žiadosti Farského úradu v Zemnom na  

                                    opravu kostola Svätého Martina v súlade s par.3 bode 2 VZN c 5/2015   

                                    Prostriedky použiť z rezervného fondu obce. 
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Prítomných poslancov: 8 
 

za – 8  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh , Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
  Kocsisová, Ing. Ľudovít Nagy, Ildikó Országhová, Monika    
  Václaveková 

proti –    

zdržal sa  -     

 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Kyokushin Karate klub 
Zemné o jednorázový finančný príspevok. Predsedkyňa finančnej komisie oboznámila prítomných, 
že na zasadnutí finančnej komisie sa zaoberali s touto žiadosťou, a navrhli schváliť 200 eur.   

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil: JUDr. Peter Balogh 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 499/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    

berie na vedomie   žiadosť Kyokushin Karate klub Zemné  o jednorazový finančný   
   príspevok na zaplatenie registračných poplatkov a štartovne 

 

a schvaľuje    jednorazový finančný príspevok vo výške 200,- € 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –    

zdržal sa  -     
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Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Riaditeľstva MŠ a MŠ 
s VJM v Zemnom,  o finančný príspevok na usporiadanie Dňa detí 

Predsedkyňa finančnej komisie oboznámila prítomných, že na zasadnutí finančnej komisie sa 
zaoberali s touto žiadosťou, a navrhli schváliť 400 eur na usporiadanie „Deň deti“.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

 

 

uznesenie č.  500/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

berie na vedomie   žiadosť Riaditeľstva MŠ a MŠ s VJM v Zemnom,  o finančný príspevok  
   na usporiadanie Dňa detí 

 

a schvaľuje   finančný príspevok vo výške 400,- € 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –    

zdržal sa  -     

 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Kataríny Bombiczovej 
bytom Zemné č.282 o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na lukostrelecké preteky. 

Predsedkyňa finančnej komisie oboznámila prítomných, že na zasadnutí finančnej komisie sa 
zaoberali s touto žiadosťou, a navrhli odročiť túto žiadosť, nakoľko nie sú registrovaní. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 
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Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

 

uznesenie č. 501/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo    

odročuje    žiadosť Kataríny Bombiczovej bytom Zemné č. 282 o poskytnutie  
   jednorazového finančného príspevku na lukostrelecké preteky 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –    

zdržal sa  -     

 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Pavla Šáliho.  

Ildikó Országhová predsedkyňa KŽPÚPaCR oboznámila prítomných, že sa zaoberali s touto 
žiadosťou. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Ildikó Országhová, Ing.Ľudovít 
Nagy 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia 

 

 

uznesenie č. 502/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo     

berie na vedomie   žiadosť Pavla Šáliho, bytom Zemné č. 628 o vyriešenie problémov  
   v ulici  Orechová 
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Prítomných poslancov: 8 
 

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

proti –    

zdržal sa  -    JUDr. Peter Balogh , 

nehlasoval – Ing. Ľudovít Nagy 

 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala žiadosť Estery  Sztojkovej 

Bytom Zemné č.71 o povolenie na výstavbu drevenej stavby nad pomník. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásila: Monika Václaveková 

Postúpilo sa k hlasovaniu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

 

 

uznesenie č.  503/180518-Z 

obecné zastupiteľstvo      

zamieta                 žiadosť Estery Sztojkovej, bytom Zemné č. 71 o povolenie na   
        výstavbu drevenej stavby nad pomník na miestnom cintoríne. 

 

 

 

Prítomných poslancov: 8 
 

za – 5  Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh , Roman Bombicz, Tomáš Kocsis,   
  Helena Kocsisová,  

proti –    

zdržal sa  -    Ing. Ľudovít Nagy,  Ildikó Országhová, Monika Václaveková   
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17. Interpelácie 
 
Starosta odovzdal slovo poslancovi Ing. Mikulášovi Baloghovi.  
 
Ing. János Bób – reagoval na interpeláciu, a odpoveď dostane  písomne.  
 
Starosta odovzdal slovo poslancovi Ing. Ľudovítovi Nagyovi, ktorý odovzdal starostovi svoju 
interpeláciu. 
 
Ing. János Bób – reagoval na interpeláciu a odpoveď bude písomná. 
 
 
18. Rôzne 
 
Ing. János Bób – 28. Júna 2018 v Strasburgu môžeme prevziať európsky diplom. 

- Telocvičňa- projekt “rekonštrukcia telocvične ZŠ Zemné” nebol 
úspešný, pokúsime opätovne podať projekt 

- Tribúna – projekt “ Možnosť výstavby tribúny na futbalovom ihrisku” 
v rámci výzvy  SFZ v celkovej sume 66,332,00 eur z toho 25% z 
celkovej sumy vlastných nákladov, čo predstavuje sumu 16,583 eur. 
Bolo nám pridelených 10,000 eur, k čomu sa priráta 25% spoluúčasť, 
celkové náklady projektu budú 13,333 eur. Čakáme na podpis zmluvy. 

- Rekonštrukcia hasičskej stanice – projekt „Rekonštrukcia hasičskej 
stanice“ v rámci výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru 2017 v sume 29 900 eur. Ministerstvo vnútra SR zaslalo 
rozhodnutie o pridelení dotácie vo výške 27 472,90 eur, z toho vlastné 
náklady 5% činí 1445,94 eur. 

- Strekové dni – NSK – za ozvučenie dostaneme 1500 eur 
-                      - BGA – Usporiadanie Kvízu o Jedlikovi dostaneme 

100 000 Ft (cca 320 eur) 
-                      - BGA – za vyplatenie účinkujúcich na strekových dňoch 

sme dostali 500 000 Ft (cca 1600 eur) 
- Podali sme projekt na rekonštrukciu strechy budovy MŠ Zemné a na 

kúrenie. Projekt bol úspešný, a dostali sme 21 000 000 HUF (67 742 
eur 
) 

- Podali sme projekt na rozšírenie “ Eko dvor a kompostáreň” tento 
projekt bol neúspešný 

- Takisto sme podali projekt na vybudovanie kanalizácie, na ktorý sme 
do dnešného dňa neobdržali odpoveď 

- Hasiči v Jasovej vyhrali 1. miesto v hasičskej súťaži.  
 

 
 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Monika Václveková, Ing. 
Ľudovít Nagy 
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Monika Václaveková -  navrhla prijať do pracovného pomeru upratovačku, ktorá by pomáhala Eve 
Nagyovej 
 
Ing. Bób János- môžeme vyhlásiť cez rozhlas a cez OTV že prijímame do pracovného pomeru 
upratovačku na dohodu. 
 
Ing. Ľudovít Nagy – dotáciu by sme mali využiť len na vlastný majetok obce 
 
 
19. Záver 

 
Starosta poďakoval 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                                               JUDr. Peter Balogh 
 
 
 
 
Prednostka obecného úradu: 
 
 
...................................................... 
   Ing. Beatrica Dömeová 
 
 
 
 
Zapísala: Edita Bombiczová       


