
Návrh uznesení 

na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konané dňa 10.mája 2019 v Dome Károlyi 

 
uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   správu hlavného kontrolóra 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2018 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Záverečný účet Obce Zemné a celoročné hospodárenie za rok 

2018 b e z   v ý h r a d 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   a)Záverečný účet Obce Zemné za rok 2018 nasledovne:  

plnenie celkových príjmov vo výške  1 633 171,26 EUR  

čerpanie celkových výdavkov vo výške  1 498 285,47 EUR  
 

b) Vysporiadanie výsledku hospodárenia  
prebytok rozpočtu v sume    81 550,50 EUR  

zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidlách v z.n.p.  
 

c) Hospodárenie obce upraviť po účelovo usporiadaní a vylúčení 

z prebytku o sumu     45 711,72 EUR  
 

d)Upravený prebytok po vylúčení z prebytku použiť na tvorbu 

rezervného fondu v sume   35 838,78 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    a) Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2018 

 

b) Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce a presun zostatku z roku 2018 vo výške 7 952,60 € na rok 

2019 s možnosťou čerpania do 31.03.2019 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce 

Zemné za rok 2018 k 31.12.2018 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce   

Zemné za rok 2018. 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie  Plnenie rozpočtu za 1q 2019, k 31.03.2019 

 

b) schvaľuje  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za 1q 2019,  

k 31.03.2019, 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/1Schválený rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 

1.1) Celkových rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 15/141218-Z bol schválený ako vyrovnaný, vo výške: 

 

Príjmy spolu         1 348 840,00  

Výdavky spolu         1 348 840,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

B) Rozpočtové opatrenie §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu 

Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce o čiastku vykonaných opatrení     + 75 467,75  

Zmenu PRÍJMOV a VÝDAVKOV k 31. 03.2019   +75 467,75 

Zvýšenie realizovať vo výške      55 766,75 € 
B.1)    Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31. 03. 2019 

PRÍJMY spolu        1 424 307,75 

VÝDAVKY spolu         1 424 307,75 

 

B.1.1) v tom:  BEŽNÝ ROZPOČET       

Príjmy spolu:        1 396 203,55 

z toho: OBEC        1 394 403,55 

RO – Základné školy             1 800,00 

Výdavky spolu:        1 296 757,95 

z toho: OBEC           768 645,75 

RO – Základné školy         528 112,20 

B.1.2) v tom:  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET    

  Príjmy spolu:         0,00

  Z toho: OBEC         0,00 

RO – Základné školy       0,00 

Výdavky spolu:                      69 701,00

 z toho: OBEC        69 701,00 

RO – Základné školy       0,00 

B.1.3) v tom:  FINANČNÉ OPERÁCIE      

Príjmy spolu:        28 104,20 

  OBEC        28 104,20  

 RO – Základné školy      0,00 

Výdavky spolu:        57 848,80 

z toho: OBEC        57 848,80 

RO – Základné školy       0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

C) Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31. 03. 2019 

C/1) zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením 

v zmysle ustanovenia §14zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov 

podľa predloženého návrhu k 31. 03. 2019 v celkovej výške 

VÝDAVKY spolu         1 424 307,75 

V tom: Obec          896 195,55 

RO – Základné školy      528 112,20 

C/2 v tom rozpočtové opatrenie k 31. 03. 2019 vo výške                             +75 467,75 

V členení:  

C/2.1.   BEŽNÝ ROZPOČET    55 766,75

 z toho: OBEC   program 01-10   13 228,55 

RO – Základné školy program 09    42 538,20     

C/2.2.              KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

z toho: OBEC -                   program 01-10    19 701,00 

RO – Základné školy - program 09     0,00 

C/2.3.     FINANČNÉ OPERÁCIE     0,00 

z toho: OBEC  program 06– Bývanie a občianska 

vybavenosť        0,00  RO – Základné 

školy - program 09     0,00 

 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Bób János za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2016 v rozsahu 10 dní, za nevyčerpanú dovolenku za 

rok 2017 v rozsahu 17 dní a za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v 

rozsahu 30 dní vo vyúčtovaní miezd za mesiac máj /2019 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 

2.veta zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 %. 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Zemné, 

členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom a kronikárov obce 

 

 



 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  poverenie na výkon funkcie sobášiaceho pre týchto poslancov OcZ 

Zemné:  Roman Bombicz, Helena Kocsisová, PaedDr. Zoltán Priskin na 

funkčné obdobie 2018- 2022 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do výšky 

 30.000 Eur na rekonštrukciu rodinného domu so súp.č. 229 za účelom 

  jeho prenájmu rodine  

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 500 Eur 

na    vysporiadanie vlastníckych práv na rodinný dom so súp.č. 229  

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s nájomníkom ONB č. 864/3 - s 

Evou Oroszovou, nar. 1.9.1968, bytom Zemné 864 s platnosťou od 

1.6.2019 do 31.5.2022. 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy 

číslo SKHU/WETA/1901, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika-Maďarsko - Fond malých projektov v západnom 

pohraničnom regióne Európsky fond regionálneho rozvoja - Prioritná os 

4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb 

žijúcich v pohraničnej oblasti. Vedúci partner projektu je obec Zemné 

zo strany Slovenskej republiky s podielom dotácie 60%, partner 

projektu zo strany Maďarska je obec Mosonszolnok s podielom dotácie 

40% 

 

b ) finančnú spoluúčasť 15% , čo činí 4.500 zo sumy 30.000 € 

 

 

 

uznesenie č. /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        otvorený strategický dokument obce ,, Program hospodárskeho  

   a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Zemné“ – 3. aktualizácia 



uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie      rozšírenie prevádzkovej doby ,,Ekodvor a kompostáreň“ v lete  

   (apríl-október) v sobotu od 09,00 – 17,00 hod 

  

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje vydanie propagačného letáku za účelom informovania 

obyvateľov obce o správnych spôsoboch separácie odpadu 

a možnostiach odovzdávania - vyvážania odpadu.           

 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce  pripraviť a vyhlásiť výberové konanie na prijatie ďalšieho člena 

obecnej polície do 30.06.2019 

 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča nákup elektro bicykla pre obecnú políciu so všetkými 

potrebnými náležitosťami podľa platných predpisov 

 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča nákup radara – merača rýchlosti upozorňujúceho na 

neprimeranú rýchlosť a jeho umiestnenie na križovatku pri 

potravinách KORONA do 30.09.2019 

 

 

uznesenie č.  /100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje výpočet stočného Zuzany Gyertyákovej z priemernej spotreby 

vody z dôvodu poruchy vodovodného potrubia 
 

 

 

 

                   

 


