
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 10. mája 2019 o 17.00,  v Dome Károlyi  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

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 

 

 

 

ROKOVANIE 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. János Bób, 

ktorý privítal prítomných poslancov a hostí.  

Prítomných poslancov bolo 9, zasadnutie bolo uznášania schopné. 

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. 

 

Mgr. Anikó Illés - žiadala o zmenu programu, prosila vynechať bod č. 12 - Zásady 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Mgr. Anikó Illésa: 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti -  

Zdržal sa –  

 

2.Vymenovanie zapisovateľa a určenie overovateľov 

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. Za overovateľov zápisnice 

navrhol Helenu Kocsisovú a Moniku Václavekovú. Za členov návrhovej komisie navrhol 

Mgr. Henrietu Nagyovú, Romana Bombicza a PaedDr. Zoltána Priskina. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Monika Václaveková 

Proti -  

Zdržal sa – Zoltán Priskin, PaedDr. 

 

3.Kontrola uznesení 

Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, Tomášovi Hegedüšovi, ktorý oboznámil 

prítomných so stavom plnenia uznesení z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení už nikto nemá otázku. Nato prebehlo 

hlasovanie o kontrole plnenia uznesení. 

uznesenie č. 51/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  

 

Prítomných poslancov: 9 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Monika 

Václaveková  

Proti -  

Zdržal sa – 

 



4. Vystúpenie občanov 

O tomto bode sa netvorila rozprava, nakoľko zo strany občanov nebol záujem vystúpiť 

v tomto bode. 

 

 

5. Zámena pozemkov s PD Zemné 

  

 Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu. Pripomenul, 

že výmena pozemkov už trvá dlhší čas. Oboznámil poslancov, že sú ešte pozemky, ktoré by 

sme mohli vymeniť s PD Zemné. 

 Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Henrieta 

Nagyová, JUDr. Peter Balogh. 

 

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul pánovi starostovi, že 02.02.2018 Poľovnícke združenie 

poslalo list OcÚ, v ktorom poprosili starostu, aby vybavil výmenu pozemkov s miestnym 

poľnohospodárskym družstvom Zemné. Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 23.02.2018 

uznesenie s číslom 476/230218 – Z. – v ktorom OcZ odporúča starostovi obce začať 

rokovanie s miestnym poľnohospodárskym družstvom o výmene pozemkov v ich vlastníctve. 

Za pozemky vo vlastníctve obce v rovnakej bonite a výmere.  Poprosil starostu obce, aby 

vyriešil výmenu pozemku s Tomášom Hegedűšom.  

 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia sa zaoberala s touto problematikou. 

Predsedkyňa KŽP poznamenala, že hlavný kontrolór obce ako mohol vymeniť pozemky bez 

vedomia pána starostu a obecného zastupiteľstva.  

 

JUDr. Peter Balogh – od minulého roka sa viackrát informoval o výmene pozemkov. Nevedel 

pochopiť, že ako mohol hlavný kontrolór vybaviť výmenu pozemkov počas troch týždňov. 

 

Ing.  János Bób – pripomenul, že medzi poľovníckym združením a miestnym 

poľnohospodárskym družstvom je už dlhší čas nezhoda, takisto, ako medzi poľovníkmi 

a kandidátmi za člena v poľovníckom združení. Možno, že práve preto nedošlo k výmene 

pozemkov. 

Ing. Mikuláš Balogh – starosta obce by mal zvolávať obecné zastupiteľstvo. 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  /príloha č. 1/ 

Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Účelom 

kontroly bolo preverenie zmluvných vzťahov obce Zemné. Do rozpravy sa prihlásili: Ing. 

Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh, Mgr. Henrieta Nagyová, Helena Kocsisová, Ing. Mária 

Bóbová, Tibor Královics, Jozef Illés. 

Ing. Mikuláš Balogh – keď je niečo protizákonné, hlavný kontrolór to musí oznámiť 

starostovi obce. V správach nemôže hlavný kontrolór použiť také informácie, ktoré „niekto 

povedal“. Dotáciu môžu dostať len tie organizácie, pre ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje.  

JUDr. Peter Balogh – konštatoval, že v tomto bode je podstatná najmä správa hlavného 

kontrolóra, nie len problematika poľovníckej spoločnosti.  Podľa správy je celé zastupiteľstvo 

vinné. Hlavný kontrolór tak isto používal strelnicu, ako členovia poľovníckej spoločnosti. 



Mgr. Henrieta Nagyová – Podľa správy hlavného kontrolóra vinníkom je pán starosta, obecný 

úrad, a obecné zastupiteľstvo, a nie poľovnícka spoločnosť. Treba dodržiavať zákony, ale 

treba nájsť takú cestu, ktorá vyhovuje aj pre občanov. Bolo by dobré nájsť statočné riešenie 

na túto problematiku.        

Monika Václaveková – je to osobná vec, na ktorú musia nájsť riešenie príslušné osoby, a nie 

obecné zastupiteľstvo. 

PaedDr. Zolán Priskin – túto problematiku budeme vedieť vyriešiť len spoločne. Pán poslanec 

nevie brať na vedomie správu hlavného kontrolóra. 

Helena Kocsisová – problematiku vidí v tom, že poľovnícka spoločnosť má dva IČO.  

Tibor Kálovics – z dotácii od obce boli urobené všetky prístavby, prestavby, zlepšenia 

a renovácie, ktoré predlžujú životnosť budovy. Členovia poľovníckeho združenia v každom 

prípade sa rozhodli spoločne, a radi pomáhali všade, kde len vedeli.  

Mgr. Anikó Illés – aj v minulosti bola dobrá spolupráca medzi základnou školou 

a poľovníckou spločnosťou. 

Jozef Illés – Strelnica bola postavená v rámci brigády.  Najprv existovalo Poľovnícke 

združenie Zemné, a neskoršie Poľovnícka spoločnosť. Preto majú poľovníci 2 IČO. Členovia 

sú tí istí v obidvoch „skupinách“.     

Ing. János Bób - inšpiruje ho dobrý vzťah s poľovníckou spoločnosťou. Nechce rozhodnúť 

o tom, že kto môže používať strelnicu, a kto nie. 

 

7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu   /príloha č. 2/ 

 Roman Bombicz, predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval 

prítomných, že komisia schvaľuje majetkové priznanie starostu obce. Odovzdal slovo Ing. 

Mikulášovi Baloghovi, ktorý v mene komisie navrhuje obecnému zastupiteľstvu podať 

písomné upozornenie hlavnému kontrolórovi obce Zemné, Ing. Tomášovi Hegedűšovi, za 

hrubé porušenie povinností zamestnanca počas výkonu práce hlavného kontrolóra tým, že 

uprednostnil svoj osobný záujem pred verejným záujmom a znemožnil obci výmenu 

pozemkov pri budove športovej strelnice s miestnym poľnohospodárskym družstvom pre 

potreby obce, tak, že na základe získaných informácií ich prednostne vymenil pre seba. 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Tomáš Hegedűš, Ing. Mikuláš Balogh, JUDr. Peter Balogh 

a vyjadrili svoje názory k tejto problematike (príloha videozáznam) 

 

8. a) Záverečný účet obce Zemné za rok 2018   /príloha č. 3/ 

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 

    

  



Starosta obce odovzdal slovo Ing. Márie Bóbovej, ktorá predložila správu.   

Helena Kocsisová – finančná komisia sa zaoberala so záverečným účtom na rok 2018, a 

navrhuje ho schváliť.  

Starosta sa uistil, že zo strany poslancov niet viac pripomienok a pristúpil k hlasovaniu.  

 

uznesenie č. 54/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2018 

   

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 55/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  Záverečný účet Obce Zemné a celoročné hospodárenie za rok 2018  

   b e z   v ý h r a d 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 56/100519-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 
   

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 57/100519-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 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 58/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné 

   za rok 2018 k 31.12.2018   



 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

 Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra, aby predložil stanovisko k návrhu 

záverečného účtu Obce Zemné za rok 2018. Poslanci hlasovali o návrhu: 

 

uznesenie č. 59/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce    

  Zemné za rok 2018. 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

9. a) Plnenie rozpočtu za I.Q 2019     /príloha č. 4/ 

b) Rozpočtové opatrenia za I.Q 2019  

Starosta obce poprosil Ing. Máriu Bóbovú, aby oboznámila prítomných s obsahom 

materiálu. Odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisii, Helene Kocsisovej, ktorá oznámila 

prítomným, že komisia navrhuje schváliť tento bod. Nejasnosti boli vysvetlené, nato 

predbehlo hlasovanie. 

 

uznesenie č. 60/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 



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

 

2. 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 

a. Celkový 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 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 61/100519-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 

 

Prítomných poslancov: 9 

 



Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 62/100519-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 znení neskorších 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 

 

 



Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu   /príloha č. 5/ 

 Starosta poprosil Helenu Kocsisovú, aby oboznámila prítomných s týmto bodom. 

Predsedkyňa finančnej komisie predložila stanovisko komisie k veci.  

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

Monika Václaveková, Mgr. Henrieta Nagyová, Roman Bombicz, JUDr. Peter Balogh.  

 

Ing. Mikuláš Balogh – obecné zastupiteľstvo sa každý rok zaoberá s nevyčerpanou 

dovolenkou starostu. Podľa zákona nie je možne preplatiť nevyčerpanú dovolenku z roku 

2018. Na 27. zasadnutí OcZ už bolo schválené preplatenie dovolenky z roku 2016 (10 dní). 

 

Monika Václaveková – pripomenula, že starosta obce peniaze z preplatenej dovolenky venuje 

na charitatívne účely. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – na základe súdneho rozhodnutia je možne preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2018. 

 

Roman Bombicz – podporuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

JUDr. Peter Balogh – bol zvedavý, či boli preplatené nevyčerpané dovolenky aj pre 

pracovníkov obecného úradu. 

 

Ing. János Bób -  boli preplatené nevyčerpane dovolenky. Starosta obce chce darovať peniaze 

na rekonštrukciu kaplnky na Gúgu.  

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie:  

 

uznesenie č. 63/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

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

    dovolenku 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 

 



Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková 

 

Proti – Mikuláš Balogh, Ing. 

Zdržal sa –  

 

11. Zvýšenie mesačného platu starostu    /príloha č. 6/ 

  

Helena Kocsisová, predsedkyňa finančnej komisie oboznámila prítomných s obsahom 

tohto bodu, a predniesla názor finančnej komisie k veci. Komisia navrhuje schváliť zvýšenie 

mesačného platu starostu.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Anikó Illés, Ing. 

Mikuláš Balogh, PaedDr. Zoltán Priskin, Roman Bombicz, Mgr. Henrieta Nagyová, JUDr. 

Peter Balogh. 

 

Mgr. Anikó Illés – podľa poslankyne starosta obce je ľudský, a preto navrhuje schváliť 

zvýšenie platu starostu. 

 

Ing. Mikuláš Balogh – na ustanovujúcom zasadnutí boli zadefinované ciele na dosiahnutie, 

ako napr. cesty, chodníky. Preto navrhuje schváliť 40% zvýšenie.  

 

PaedDr. Zoltán Priskin – navrhuje schváliť 40% zvýšenie mesačného platu starostu 

 

Roman Bombicz – obecné zastupiteľstvo pozná 20 ročnú prácu starostu. Navrhuje schváliť 

60% zvýšenie.   

 

Mgr. Henrieta Nagyová – podporuje návrh finančnej komisie 

 

Monika Václaveková – navrhuje schváliť 60% zvýšenie 

 

Postúpilo sa k hlasovaniu.:  

 

uznesenie č. 64/100519-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 %. 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta 

Nagyová, Mgr., Monika Václaveková 



Proti – Mikuláš Balogh, Ing., 

Zdržal sa – Peter Balogh, JUDr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

12. Vymenovanie sobášiacich      /príloha č. 7/ 

 Starosta obce navrhuje Romana Bombicza, Helenu Kocsisovú, PaedDr. Zoltána 

Priskina na funkciu sobášiacich. Výkon funkcie sobášiacich sa vydáva na celé funkčné 

obdobie výkonu poslanca Obecného zastupiteľstva. 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Zoltán Priskin, ktorí bol vďačný za vymenovanie. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 65/100519-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 

   

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

13. Rekonštrukcia rodinného domu (č.229) za účelom prenájmu  /príloha č. 8/ 

 Starosta obce informoval prítomných, že Obec má v spoluvlastníctve rodinný dom, 

ktorý by bol po rekonštrukcii vhodný na prenájom. V súčasnosti sa rieši dom aj majetko-

právne, nakoľko sú tam spoluvlastníci, ktorí už roky nežijú a nemajú ani právnych zástupcov. 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvovi schváliť 

rekonštrukciu rodinného domu.  

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia navrhuje schváliť tento bod, a 

požadujú štatistický posudok.   

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlási: PaedDr. Zoltán Priskin 

a Roman Bombicz, ktorí sú vďačný za túto iniciatívu.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 



uznesenie č. 66/100519-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 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 67/100519-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  

 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti - 

Zdržal sa –  

 

14. Obecné nájomné byty       /príloha č. 9/ 

 a) Nová nájomná zmluva ONB 864/3 

 Starosta obce pripomenul, že doterajšiemu nájomníkovi skončí nájomná zmluva dňa 

31.5.2019. V predchádzajúcom období žiadateľom bol Tomáš Orosz a spolubývajúca jeho 

matka Eva Oroszová. V byte viac sa zdržiava matka, z toho dôvodu žiadajú aby nájomníkom 

sa stala Eva Oroszová, a spolubývajúcim jeho syn Tomáš Orosz.  

Starosta odovzdal slovo Mgr. Henriete Nagyovej a Helene Kocsisovej. Predsedkyňa komisie 

životného prostredia a finančnej komisie konštatovali, že obe komisie navrhujú schváliť novú 

nájomnú zmluvu v ONB 864/3. 

  

b) Petícia nájomníkov ONB 864 

 Starosta obce informoval prítomných, že obyvatelia bytovky 864 písali petíciu proti  

neprispôsobivému susedovi Štefanovi Vargovi, ktorý opakovane porušuje zásady slušného 



správania. Žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby pánovi Vargovi nebola obnovená nájomná 

zmluva. 

JUDr. Peter Balogh – predseda komisie verejného poriadku poprosil obecného policajta, aby 

v budúcnosti napísal zápisnicu o konkrétnej problematike.   

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že to nie je petícia, ale sťažnosť.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 68/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

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

   - s Evou Oroszovou, bytom Zemné 864 s platnosťou od 1.6.2019 do 

   31.5.2022 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

15. Program cezhraničnej spolupráce SKHU – malé projekty  /príloha č.10/ 

 Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť 

prihraničných regiónov. V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity smerujúce 

k rozvoju cezhraničnej spolupráce. Maximálna výška príspevku ERDF v rámci jedného 

projektu je 50 000 EUR, ktoré by sme v pomere 60:40 rozdelili medzi obcou Zemné 

a mestom Mosonszolnok. 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje schváliť finančnú spoluúčasť vo výške 4.500 

eur. 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia podporuje tento projekt 

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

hlasovaniu:  

 

uznesenie č. 69/100519-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 € 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

16. Aktualizácia PHSR       /príloha č.11/ 

 Starosta obce predložil správu k tomuto bodu. Schválený PHSR obce Zemné je 

otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa 

niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Odovzdal slovo Mgr. Henriete Nagyovej, a poprosil ju aby 

oboznámila prítomných so stanoviskom komisie životného prostredia k veci. Komisia 

navrhuje schváliť aktualizáciu PHSR.  

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

sa k hlasovaniu:  

 

uznesenie č. 70/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  otvorený strategický dokument obce ,, Program hospodárskeho  

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

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

17. Prevádzkový poriadok – Ekodvor a kompostáreň   /príloha č.12/ 

 Starosta obce informoval prítomných s týmto bodom. Pripomenul, že na ekodvor 

a kompostáreň bola zakúpená váha, s ktorou sa dá odvážiť vynesené množstvo 

vyseparovaného odpadu. Tento úkon spomalí chod vývozu odpadu, preto je potrebné v letnej 

prevádzke rozšíriť otváraciu dobu. Odovzdal slovo Mgr. Henriete Nagyovej, ktorá predniesla 

stanovisko komisie životného prostredia. Podľa ich názoru by sme mali vydať propagačný 



leták, ako správne nakladať s odpadom. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 71/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

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

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

 

Prítomných poslancov: 9 
 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 72/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  vydanie propagačného letáku za účelom informovania obyvateľov obce  

   o správnych spôsoboch separácie odpadu a možnostiach odovzdávania 

    - vyvážania odpadu.           

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti –  

Zdržal sa –  

 

18. Protest proti integrovanému povoleniu prevádzky „Farma ošípaných Palárikov-

Šándor“ Firmy AGROVÝKRM a.s. Senica    /príloha č.13/ 

 Starosta obce informoval prítomných s obsahom tohto bodu. Za spoločnosťou 

Agrovýkrm Senica, stoja dánski investori. Ľudia v Palárikove aj v okolitých obciach sa 

obávajú najmä znečisteniu pôdy a spodnej vody. Ľudia písali petíciu proti výstavbe farmy 

ošípaných. 



Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

uznesenie č. 73/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

podporuje  protest proti integrovanému povoleniu prevádzky „ Farma ošípaných  

   Palárikovo - Šándor“ Firmy AGROVÝKRM a. s. Senica 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti - 

Zdržal sa –  

 

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

verejného poriadku         

 

 Ing. János Bób odovzdal slovo JUDr. Petrovi Baloghovi. Predseda komisie verejného 

poriadku informoval prítomných s týmto bodom. Komisia navrhuje obecnému policajtovi, 

aby trávil viac času na uliciach. Odporúčajú starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na 

prijatie minimálne jedného člena obecnej polície, odporúčajú obecnému zastupiteľstvu kúpiť 

elektro bicykla, alebo bicykla pre obecnú políciu so všetkými potrebnými náležitosťami a 

nákup radara – merača rýchlosti upozorňujúceho na neprimeranú rýchlosť  na križovatke pri 

potravinách KORONA. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: 

Roman Bombicz, Mgr. Henrieta Nagyová. 

 

Roman Bombicz – pripomenul, že elektro bycikle majú nosnosť do 70kg, a majú krátku 

životnosť. Navrhuje radšej kúpiť zrkadlo do niektorých križovatiek, ktoré sú nebezpečné.   

Mgr. Henrieta Nagyová – bolo by dobré podať projekt v oblasti bezpečnej dopravy 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia. Nato prebehlo 

hlasovanie:  

uznesenie č. 74/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce  pripraviť a vyhlásiť výberové konanie na prijatie minimálne  

    jedného člena obecnej polície do 30.06.2019 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 



Proti -  

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 75/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča  nákup elektro bicykla, alebo bicykla pre obecnú políciu so všetkými  

   potrebnými náležitosťami podľa platných predpisov 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

uznesenie č. 76/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odporúča  nákup radara – merača rýchlosti upozorňujúceho na neprimeranú  

   rýchlosť a jeho umiestnenie na križovatku pri potravinách KORONA do 

    30.09.2019 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

20. Žiadosti         /príloha č.14/ 

 Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala na obecný úrad 

doručené žiadosti. Ing. Beatrica Dömeová prečítala žiadosť Zuzany Gyertyákovej o výpočet 

stočného, z dôvodu poruchy vodovodného potrubia. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Helena Kocsisová, Viktor 

Kutrucz.  

 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje vypočítať stočné z priemernej spotreby, ktorá 

činí 40 m³. 



Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

uznesenie č. 77/100519-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  výpočet stočného Zuzany Gyertyákovej z priemernej spotreby vody  

   z dôvodu poruchy vodovodného potrubia 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., 

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., 

Monika Václaveková 

Proti – 

Zdržal sa –  

 

21.  Interpelácie 

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

 

22. Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných s nasledujúcimi bodmi:   

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 

 

 

23. 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     Monika Václaveková 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

 ......................................................  

        Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Edita Bombiczová 


