
                  Ing. Bób János                        Starosta obce Zemné 

                            Obecný úrad Zemné                                                                       Hlavná 268                                                                                                                                                 

tel.                       tel : 035/6476  101                                                             fax :  035/6476 101   

 
 

Pozvánka 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení § 12 ods. 1 a 

 v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

4. zasadnutie  obecného zastupiteľstva v Zemnom 

na deň 10. mája 2019 (piatok) so začiatkom o 17.00 hod 

 v Dome Károlyi v Zemnom   

 
 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov  

5. Zámena pozemkov s PD Zemné 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

8. a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2018 

b)  Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018 

c) Monitorovacia správa za rok 2018 

d) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Zemné za rok 2018 

9. a) Plnenie rozpočtu za I.Q 2019  

b) Rozpočtové opatrenia za I.Q 2019  

10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu  

11. Zvýšenie mesačného platu starostu 

12. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

13. Vymenovanie sobášiacich  

14. Rekonštrukcia rodinného domu (č.229) za účelom prenájmu 

15. Obecné nájomné byty 

 a) Nová nájomná zmluva ONB 864/3 

b) Petícia nájomníkov ONB 864 

16. Program cezhraničnej spolupráce SKHU – malé projekty 

17. Aktualizácia PHSR 

18. Prevádzkový poriadok – Ekodvor a kompostáreň 

19. Protest proti integrovanému povoleniu prevádzky „Farma ošípaných Palárikov-Šándor“ 

Firmy AGROVÝKRM a.s. Senica 



20. Informácia predsedu verejného poriadku o návrhov na zlepšenie stavu na úseku verejného 

poriadku 

21. Žiadosti 

22. Interpelácie 

23. Rôzne 

a) možnosti rozšírenia služieb v rekreačnej zóne pri rieke Váh 

b)  rekonštrukčné práce na budove zdravotného strediska 

c)  projekt rozšírenia zelenej infraštruktúry obce 

d)  projekt „Zelené obce Slovenska“ 

e)  úprava miestnych komunikácií – odvodňovanie 

f)  rozšírenie verejnej kanalizácie 

g)  projektové zámery SKHU – investičný projekt 

h)  obytný park Gúg 

i)  informácia – Čestná zástava Rady Európy 

j)  povodňová prehliadka 

k)  oprava autobusovej zastávky – Zemné osada Gúg 

l) úspešné projekty BGA, NSK 

m) Privítanie Svätej koruny 

24. Záver 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie sa nachádza na WEB stránke obce Zemné – Úradná tabuľa – Dokumenty 

na pripomienkovanie  

 

 

 

 

 

 
Ing. János Bób 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Bób János, mérnök                 Szímő község polgármestere 

                   Községi Hivatal Szímő                                                                        Hlavná 268                                                                                                                                                 

tel.              tel: 035/6476  101                                                                           fax:  035/6476 101   

 

 

Meghívó 

A SZNT 369/1990 a községi rendelkezés törvényének 12.§ 1. bek. 

és  annak teljes változatai értelmében 

meghívom 

Önt a képviselő testület  

4. ülésére, amelyet 2019. május 10- én (pénteken),    

17.00 órai kezdettel tartunk  

a Károlyi Házban  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Megnyitó, programpontok elfogadása 

2. Jegyzőkönyvvezető kinevezése, jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság 

megválasztása 

3. Határozatok ellenőrzése 

4. Lakosok felszólalása 

5. Földterület cseréje a földműves szövetkezettel 

6. Főellenőr beszámolója  

7. A közérdekvédelmi bizottság beszámolója  

8. a) Szímő község zárszámadása a 2018-as évre 

b) Összesített gazdasági beszámoló a 2018-as évre 

c) Monitorjelentés a 2018-as évre 

d) Főellenőr álláspontja Szímő község zárszámadásáról a 2018-as évre  

9. a) Költségvetés teljesítése a 2019-es év I. negyedévére 

b) Költségvetési intézkedések 2019-es év I. negyedévére  

10. A polgármester kimerítetlen szabadságának az átfizetése  

11. A polgármester havi fizetésének emelése 

12. Képviselő testület jutalmazási elve 

13. Esketők kinevezése 

14. Családi ház felújítása bérbeadás céljából 

15. Községi bérlakások 

a) Új bérleti szerződés a 864/3 számú községi bérlakásban 

b) A 864. házszámú községi bérlakások lakóinak petíciója  

16. Határokon átnyúló együttműködési program (SKHU) – Kisprojekt Alap 

17. Gazdasági és szociális fejlesztési program aktualizációja 

18. Üzemeltetési rend – gyűjtő udvar és komposztáló 

19. Tiltakozás az integrált működési engedély ellen – sertés farm Tótmegyer 



20. Közbiztonsági bizottság elnökének információja a közbiztonság javításával 

kapcsolatban  

21. Kérvények 

22. Interpellációk 

23. Egyéb 

a)  az üdülőövezetben nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségei a Vág parton 

b) Felújítási munkák az egészségügyi központ épületén 

c) Pályázat a község zöld infrastruktúrájának bővítéséről 

d) „Szlovákia zöld falvai” pályázat 

e) Helyi utak felújítása – vízelvezetés 

f) Szennyvízcsatorna bővítése 

g) Pályázati szándék SKHU – beruházási pályázat 

h) Lakópark Gúg  

i) Európa Tanács – Becsület zászló 

j) Árvízvédelmi terepszemle 

k) Autóbuszmegálló javítása – Gúg 

l) Sikeres pályázatok BGA, NSK 

m) Szent Korona érkezése 

24. Zárás 

   

 

Az önkormányzati gyűlés anyagait megtalálják a község web oldalán. 

 

 

 

 

Bób János  

polgármester 
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