
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

Dátum a miesto konania: 01. augusta 2018 o 20.00, 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. Voľby do orgánov samosprávy obcí 

a. určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné 
obdobie 2018-2022 

b. určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018-
2022 

6. Interpelácie 
7. Rôzne 
8. 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 7 - takže zasadnutie 
bolo uznášania schopné, ospravedlnene chýbal Tomáš Kocsis. 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 oboznámil prítomných s programom rokovania. Nakoľko poslanci nemali 
pozmeňujúci návrh na program, pristúpilo sa k hlasovaniu:  

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

proti – 



zdržal sa –  

 

2. Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov  

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. Za overovateľov zápisnice navrhol 
Ildikó Országhovú a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing. 
Mikuláša Balogha, Romana Bombicza a Helenu Kocsisovú. 
 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

za - 7 Ing.Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Roman Bombicz, Helena Kocsisová, 
Ildikó Országhová, Monika Václaveková, Patrik Farkas  

proti –  

zdržal sa – 

 

3. Kontrola uznesení 

Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, Tomášovi Hegedüšovi, ktorý oboznámil 
prítomných so stavom plnenia uznesení z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

uznesenie č. 504/010818-Z 
obecné zastupiteľstvo 

      berie na vedomie  správu o kontrole uznesení z ostatných zasadnutí obecného 
   zastupiteľstva prednesené hlavným kontrolórom  

 

       Prítomných poslancov: 7 
 

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

       zdržal sa -        

 

 



4. Vystúpenie občanov  

O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem o 
vystúpenie v tomto bode. 

 

5. Voľby do orgánov samosprávy obcí   (príloha k zápisnici č. 1,2 ) 

Starosta odovzdal slovo pani prednostke, Beatrice Dömeovej, ktorá oboznámila 
prítomných s obsahom tohto bodu. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. 

 

uznesenie č. 505/010818-Z 
obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 9,  ktorí budú 
volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec na 
nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.  

 
 

Prítomných poslancov: 7 
 

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

zdržal sa – 

 

uznesenie č. 506/010818-Z 
obecné zastupiteľstvo 

určuje  rozsah výkonu funkcie starostu obce Zemné na celé nasledujúce 
funkčné obdobie 2018–2022 vo  výške 100 % úväzku. 

 
 

Prítomných poslancov: 7 
 



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

zdržal sa – 

 

6. Interpelácie 

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

 

7. Rôzne 

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

JUDr. Peter Balogh – navrhol, aby v obci bol umiestnení informatívny merač rýchlosti 
vozidiel. 
Ildikó Országhová – na ďalšom zasadnutí komisii životného prostredia, územného 
plánovania a cestovného ruchu sa budeme s tým zaoberať. 

 
Ing. Mikuláš Balogh – obyvatelia sťažovali na OTV 
Ing. Beatrica Dömeová – snažíme sa vyriešiť problém  
 
 
8. Záver 
 
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. János Bób  
  starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 



Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................     ...........................................  
      Ildikó Országhová          Monika Václaveková 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prednostka obecného úradu:     
........................................... 

           Ing. Beatrica Dömeová 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Edita Bombiczová 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


