
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 17. októbra 2019 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. Obecné nájomné byty 

6. Dodatok k zmluve – Poľovnícka spoločnosť 

7. Zámena pozemkov – PD Zemné 

8. Nehnuteľnosti v majetku obce 

a) Zámer na odpredaj – JUDr. Peter Balogh a manželka 

b) Žiadosť o odkúpenie – Roman Lakatos 

9. Projekty 

a) Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné 

b) Projekty Leader - Dom ľudových remesiel 

                          - Amfiteáter 

c) Projekt Interreg 

10. Obytný park Gúg 

11. Žiadosti 

12. Interpelácie 

13. Rôzne  

14. Záver 

 

 

Rokovanie 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

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

privítal prítomných poslancov a hostí. Prítomných poslancov bolo 9, takže zasadnutie bolo 

uznášania schopné. 

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.  

Ing. Mikuláš Balogh – navrhol doplnenie programu rokovania s bodom 3b) Potvrdenie 

uznesenia č. 98/160819-Z zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2019   

 

Nato prebehlo hlasovanie o programe a poslanci hlasovali nasledovne: 

 



Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, 

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

Proti – Viktor Kutrucz 

 

Zdržal sa – Roman Bombicz 

  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. a) Kontrola uznesení 

b)  Potvrdenie uznesenia č. 98/160819-Z zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 16.08.2019   

4. Vystúpenie občanov 

5. Obecné nájomné byty 

6. Dodatok k zmluve – Poľovnícka spoločnosť 

7. Zámena pozemkov – PD Zemné 

8. Nehnuteľnosti v majetku obce 

a) Zámer na odpredaj – JUDr. Peter Balogh a manželka 

b) Žiadosť o odkúpenie – Roman Lakatos 

9. Projekty 

a) Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné 

b) Projekty Leader - Dom ľudových remesiel 

                          - Amfiteáter 

c) Projekt Interreg 

10. Obytný park Gúg 

11. Žiadosti 

12. Interpelácie 

13. Rôzne  

14. Záver 

 

2.Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej 

komisie  

Pán starosta za zapisovateľa určil Editu Bombiczovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Mikuláša Balogha, Helenu Kocsisovú. Za členov 

návrhovej komisie navrhol JUDr. Petra Balogha, Mgr. Anikó Illésa a Moniku Václavekovú.  

 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne:  

 

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  

 



3a) Kontrola uznesení  

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení zo 6. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

Starosta obce sa uistil, že ku kontrole uznesení niet otázok. Nato prebehlo hlasovanie o 

kontrole plnenia uznesení.  

 

uznesenie č. 105/171019-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 – 

 

3b) Potvrdenie uznesenia č. 98/160819-Z zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 16.08.2019     

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Mikulášovi Baloghovi, aby informoval prítomných s týmto 

bodom.  

 

Ing. Mikuláš Balogh - Po predchádzajúcom zasadnutí starosta nepodpísal uznesenie č. 

98/160819-Z, a preto nie je právoplatné. Ak obecné zastupiteľstvo chce, aby písomné 

upozornenie hlavného kontrolóra nadobudlo účinnosť, na dnešnom zasadnutí treba znovu 

hlasovať. Spýtal sa starostu, že prečo nepodpísal uznesenie č. 98/160819-Z 

 

Ing. János Bób – podľa 369/1990 zákona o obecnom zriadení nepatrí medzi kompetencie 

starostu ani vymenovanie, ani odvolanie a ani pokarhanie hlavného kontrolóra, a to je 

dôvodom, že prečo nepodpísal starosta uznesenie č. 98/160819-Z o písomnom upozornení 

hlavného kontrolóra.  

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

 

uznesenie č. 106/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

potvrdzuje   uznesenie číslo 98/160819-Z zo 6. zasadnutia obecného  

     zastupiteľstva, konaného dňa 16.08.2019 v plnom rozsahu.  

Prítomných poslancov: 9 

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

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

Václaveková  



Proti – Viktor Kutrucz 

 

Zdržal sa – 

 

 

4.Vystúpenie občanov  

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

v tomto bode. 

 

 

5.Obecné nájomné byty       (Príloha č. 1) 

Starosta informoval prítomných, že 10. nájomníkom obecných nájomných bytov dňa 

31.10.2019 skončí platnosť nájomných zmlúv. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 

3 roky, s možnosťou opakovaného predĺženia o ďalšie 3 roky. Magdaléna Hlavatá a Gabriel 

Molnár vypovedali nájomnú zmluvu, a nakoľko obec má evidovaných viac žiadateľov, preto 

Obecné zastupiteľstvo môže byty udeliť aj pred skončením výpovednej lehoty.  

Finančná a sociálna komisia a komisia životného prostredia rokovali o tomto bode.  

Starosta odovzdal slovo predsedkyňám komisií.  

 

Helena Kocsisová – finančná komisia prerokovala udelenie bytov, a navrhuje uzatvárať nové 

nájomné zmluvy od 1. novembra 2019 na 3 roky. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia berie na vedomie stanovisko finančnej 

komisie.  

 

Nasledovala utajená voľba. Hlasovacie lístky tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh uznesenia.  

 

uznesenie č. 107/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   uzatvorenie nových nájomných zmlúv s nájomníkmi ONB č.  

     864 a ONB č. 865 na dobu určitú s platnosťou od 1.11.2019 do 

     31.10.2022 

ONB č. 864 

    Varga Gabriel, Zemné č. 864   - 1 izb. Byt 

Varga Štefan, Zemné č. 864   - 1 izb. Byt 

    Kollár Jaroslav, Zemné č. 864  - 3 izb. byt 

    Hajdúch Ľuboš, Zemné č. 169  - 3 izb. byt 

 

 



ONB č. 865 

Pásztorová Zita, Zemné č. 865  - 2 izb. byt 

Ősziová Eva, Zemné č. 865   - 1 izb. byt 

Morvaiová Margita, Zemné č. 865  - 2 izb. byt 

Nagy Zoltán, Zemné č. 450   - 2 izb. byt 

Vadrna Stanislav, Zemné č. 796  - 1 izb. byt 

Illés Tomáš, Zemné č. 659   - 2 izb. byt 

 

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. 108/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  žiadosť Magdalény Hlavatej, Zemné 862 o ukončenie nájomnej 

     zmluvy č. 11/2019/ONB o nájme bytu (jednoizbový byt) ku dňu 

     30.10.2019 

 

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. 109/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   žiadosť Irmy Horváthovej o pridelenie jednoizbového bytu, 

     ONB 862/5 od 1.11.2019 

 

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. 110/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  žiadosť Gabriela Molnára, Zemné 862 o ukončenie nájomnej 

     zmluvy č. 15/2019/ONB o nájme bytu (2 izbový byt) ku dňu 

     31.10.2019 

 

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. 111/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   žiadosť Adriany Katonovej o výmenu trojizbového bytu na 

     dvojizbový byt, ONB 862/9 od 1.11.2019 

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. 112/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    žiadosť Bianky Baloghovej o pridelenie trojizbového bytu, ONB 

     864 od 1.11.2019. 

 

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 – 

 

6.Dodatok k zmluve – Poľovnícka spoločnosť    (Príloha č. 2) 

Starosta obce pripomenul, že Poľovnícka spoločnosť Zemné podal žiadosť o uzavretie 

dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov. V záhlaví a podpisovej časti zmluvy boli 

použité staré údaje, ktoré boli dôsledkom reorganizácie združenia na spoločnosť. 

Finančná a sociálna komisia a komisia životného prostredia diskutovali o tomto bode.  

Starosta odovzdal slovo predsedkyňám komisií.  

 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje schváliť žiadosť Poľovníckej spoločnosti 

o uzavretie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia navrhuje schváliť uzavretie dodatku 

k zmluve. 

 

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

ktorý pripomenul, že zmluva bola dodržiavaná v plnom rozsahu, stala sa len formálna chyba. 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

 

 



uznesenie č. 113/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    Žiadosť Poľovníckej spoločnosti Zemné o uzavretie dodatku  

     k zmluve o nájme nebytových priestorov č.07/2005. 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

Proti – 

 

Zdržal sa – Viktor Kutrucz 

 

7.Zámena pozemkov – PD Zemné      (Príloha č. 3) 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu. Predmetom zámeny 

sú nehnuteľnosti vo vlastníctve Poľnohospodárskej družstve v Zemnom, za pozemok vo 

vlastníctve Obce Zemné. 

Starosta poprosil Helenu Kocsisovú a Mgr. Henrietu Nagyovú, aby predložili stanovisko 

komisii k veci. 

Helena Kocsisová – finančná komisia sa zaoberala so zámenou pozemkov, a navrhuje ho 

schváliť. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová - predniesla svoje stanovisko k veci, na základe rokovania KŽPÚaCR  

navrhla schváliť zámenu pozemkov. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: PaedDr. Zoltán Priskin, 

Mgr. Henrieta Nagyová. Obidvaja sa opýtali, či bude možné priblížiť strelnicu bez konfliktu. 

Ing. János Bób – prvým krokom v tomto veci by malo byť dohoda medzi hlavným 

kontrolórom a Poľovníckou spoločnosťou.  

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

 

 

 



uznesenie č. 114/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

A:  v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

z.n.p.  

spôsob prevodu majetku obcí- zámenou. Predmetom zámeny sú pozemky: 

- vo výlučnom vlastníctve žiadateľa: Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, 941 22 

Zemné, IČO: 00 199 541, evidované na LV č. 880, vedenom na katastrálnom odbore 

Okresného úradu Nové Zámky, kat. územie: Zemné, obec: Zemné, označených ako: 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/22, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 220 m2, 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 

m2, 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/26 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 540 

m2, 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1331 

m2, 

za pozemok:  

- vo výlučnom vlastníctva Obce Zemné, evidovaného na LV č. 1, vedenom na 

katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, kat. územie: Zemné, obec: 

Zemné, označeného ako: 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/20, druh pozemku: orná pôda o výmere 2500 m2 

s tým, že žiadny vlastník nežiada od druhej strany finančné vyrovnanie. 

B:  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

bezodplatne zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v 

práve vstupu, vjazdu, prechodu a prejazdu pešo alebo osobnými motorovými 

vozidlami v prospech vlastníka a užívateľa pozemkov evidovaných na príslušnom liste 

vlastníctva vedenom Okresným úradom Nové Zámky pre kat. úz.: Zemné, obec: 

Zemné a označených ako: 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/22, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 220 m2, 

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 149 m2, 

ktoré vecné bremeno bude viaznuť na:  

‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/4, druh pozemku: vodná plocha o výmere 3347 m2 a  



‒ parc. reg. ,,C” č.: 5560/14, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 13221 m2 

evidovaných na LV č. 880 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny 

odbor pre obec Zemné, katastrálne územie: Zemné. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne. 

C. v súlade s bodom A. a B. tohto uznesenia schvaľuje prevod majetku obcí- Zámennú 

zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená medzi 

účastníkmi Obec Zemné a Poľnohospodárske družstvo Zemné, podľa § 9a ods. 8 písm 

e. zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a ktorej predmetom bude zámena pozemkov určených 

v bode A. tohto uznesenia a zriadenie vecného bremena určeného v bode B. tohto 

uznesenia. 

D.  Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného 

osobného zreteľa, ktorým je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

vo vlastníctve účastníkov zámennej zmluvy. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že 

ide o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa ,na ktorých je postavená stavba vo 

vlastníctve obce, resp. sú na nich umiestnené inžinierske siete a nie sú vhodné na 

poľnohospodársku činnosť, za pozemok vo vlastníctve obce. Pre obec zamenený 

pozemok nie je využiteľným, zároveň tým obec nadobudne do svojho vlastníctva 

pozemky, ktoré môže účelne využiť.  

 

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 –  

 

8. Nehnuteľnosti v majetku obce      (Príloha č. 4) 

  a) Zámer na odpredaj – JUDr. Peter Balogh a manželka 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom tohto rokovacieho bodu. JUDr. Peter Balogh 

a manželka podali žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve Obce Zemné.   

Starosta poprosil Helenu Kocsisovú a Mgr. Henrietu Nagyovú, aby predložili stanovisko 

komisii k veci. 

Helena Kocsisová – komisia FSK navrhuje schváliť odpredaj pozemku. 



Mgr. Henrieta Nagyová – komisia KŽPÚaCR  navrhuje schváliť odpredaj pozemku. 

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

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali návrh na uznesenie. Nato prebehlo 

hlasovanie: 

 

uznesenie č. 115/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

     Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámer previesť majetok obce Zemné 

     spôsobom priamym predajom z dôvodu hodného osobitného 

     zreteľa  

Predmetom prevodu bude nehnuteľnosť vo výlučnom 

vlastníctve obce Zemné: 

- parcela reg. ,,C“ č. 770/44, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 25 m2,evidovaná na LV č. 1 vedenom 

Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: 

Zemné, kat. územie: Zemné. 

 

Prítomných poslancov: 9 

 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor 

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

Proti – 

Zdržal sa – Peter Balogh, JUDr. 

 

  b) Žiadosť o odkúpenie – Roman Lakatos 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom tohto bodu. Roman Lakatos a manželka podali 

žiadosť o predaj rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve obce. Rodinný dom užívajú cca 40 

rokov, ale pozemky pod rodinným domom nie sú vysporiadané.  

Starosta poprosil Helenu Kocsisovú a Mgr. Henrietu Nagyovú, aby predložili stanovisko 

komisii k veci. 

Helena Kocsisová – pripomenula, že najprv treba vysporiadať pozemky pod rodinným 

domom. Finančná komisia zamieta žiadosť Romana Lakatosa a manželky, a navrhuje dať 

rodinný dom do prenájmu a uzatvoriť zmluvu o nájme. 



Mgr. Henrieta Nagyová komisia životného prostredia tiež navrhuje uzatvorenie zmluvy 

o nájme rodinného domu.  

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

opýtala, že z čoho budú platiť nájomné, lebo neplatia za elektrinu, za plyn a ani za vodu. 

Takisto  nemajú zaplatene daň a poplatok za komunálny odpad.  

Starosta ukončil rozpravu a následne sa postúpilo k hlasovaniu: 

 

uznesenie č. 116/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

zamieta   žiadosť Romana Lakatosa a manželky Margity Lakatosovej 

     obaja bytom Zemné č. 521 o odkúpenie rodinného domu 

     v majetku obce Zemné.  

 

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. Projekty         (Príloha č. 5) 

 a) rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné 

Starosta pripomenul, že bola obci doručená Informácia o začatí konania o zmene rozhodnutia 

o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadajú písomné vyjadrenie súhlasu 

so zmenou rozhodnutia a preukázanie splnenia podmienok. 

Finančná a sociálna komisia a komisia životného prostredia rokovali o tomto bode. Starosta 

odovzdal slovo predsedkyňám komisií.  

Helena Kocsisová a Mgr. Henrieta Nagyová v mene komisie navrhujú schváliť podanie 

projektu.   

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali uznesenie. Nato prebehlo hlasovanie 

na uznesenie: 

uznesenie č. 117/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  súhlasné vyjadrenie so zmenou  rozhodnutia o neschválení ŽoNFP na 

   projekt Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné a preukázanie 

   splnenia podmienok poskytnutia príspevku 



a súhlasí   s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

   obce do výšky  250 000,00 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 –  

 

b) projekty Leader  - Dom ľudových remesiel 

   - Amfiteáter 

Starosta informoval prítomných s obsahom tohto bodu. Pripomenul, že v rámci výzvy MAS 

obec má možnosť podať žiadosti o poskytnutie NFP (nenávratný finančný príspevok) z 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, na výstavbu ,, Dvor ľudových remesiel“ a 

,,Amfiteáter“ v celkovej sume 80.913 Eur. 

Starosta poprosil Helenu Kocsisovú a Mgr. Henrietu Nagyovú, aby predložili stanovisko 

komisii k veci. 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje schváliť podanie žiadosti o poskytnutie NFP 

na výstavbu ,, Dvor ľudových remesiel“ a ,,Amfiteáter“ . 

Mgr. Henrieta Nagyová - predniesla svoje stanovisko k veci, a navrhla schváliť podanie 

žiadosti o NFP. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

uznesenie č. 118/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  podanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie 

    miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 

    2014 - 2020, zameranie výzvy : 309074001 - 7.4. Podpora na investície 

    do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných  

    služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a  

    súvisiacej infraštruktúry na výstavbu ,, Dvor ľudových remesiel“ a  

    ,,Amfiteáter“ . 

 



 

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 –  

 

c) Projekt Interreg 

Starosta obce predložil správu k danému bodu a odovzdal slovo predsedkyne finančnej 

komisie, Helene Kocsisovej, a predsedkyne komisie životného prostredia, Mgr. Henriete 

Nagyovej. Predsedkyne oznámili prítomným stanovisko komisii.  

 

10. Obytný park Gúg        (Príloha č. 6) 

Starosta obce predložil správu k tomuto bodu a následne otvoril rozpravu, ale do rozpravy sa 

nikto neprihlásil. 

 

11. Žiadosti         (Príloha č. 7) 

Starosta odovzdal slovo prednostke Ing. Beatrice Dömeovej, aby prečítala na obecný úrad 

doručené žiadosti. 

Ing. Beatrica Dömeová – prečítala žiadosť TJ Agro Zemné o vrátenie finančných prostriedkov 

z prenájmu „Dom športu“ za rok 2019, a o navýšenie dotácie za rok 2019.  

Starosta odovzdal slovo predsedkyne finančnej komisie, Helene Kocsisovej. 

Helena Kocsisová – pripomenula, že peniaze z prenájmu sú vždy vrátené. Finančná komisia 

navrhuje schváliť 2000 € zvýšenie za rok 2019. 

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

Ing. Mikuláš Balogh – navrhuje schváliť navýšenie dotácie o 2 750 €. 

PaedDr. Zoltán Priskin – odporúčal, aby na budúci rok vypracovali rozpočet 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie aby prečítali uznesenie. Nato prebehlo hlasovanie 

na uznesenie: 

 

 



uznesenie č. 119/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   a) žiadosť TJ Agro Zemné o vrátenie finančných  

     prostriedkov z prenájmu „Domu športu“ za rok 2019 vo výške  

     750,00 € 

 b)  žiadosť TJ Agro Zemné o navýšenie dotácie za rok 2019 

o 4 000  € 

 

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 –  

 

uznesenie č. 120/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre futbalový  

     oddiel TJ Agro Zemné o 2 750 € 

 

Prítomných poslancov: 9 

Za –  Mikuláš Balogh, Ing., Peter Balogh, JUDr., Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr., 

Zoltán Priskin, PaedDr., Monika Václaveková  

Proti – 

 

Zdržal sa – Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová 

 

Ing. Beatrica Dömeová – prečítala žiadosť Materskej školy s VJM a Materskej školy Zemné 

o finančný príspevok na zakúpenie tenisových rakiet a loptičiek.  

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predniesla názor finančnej komisie k veci. 

Helena Kocsisová – finančná komisia podporuje žiadosť o finančný príspevok pre materské 

školy.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, a nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 



uznesenie č. 121/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    žiadosť Materskej školy s VJM a Materskej školy Zemné  

     o finančný príspevok na zakúpenie tenisových rakiet a loptičiek  

     vo výške 149,09 €. 

 

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 –  

 

Ing. Beatrica Dömeová – prečítala žiadosť Imricha Szabóa o výpočet stočného z priemernej 

spotreby vody z dôvodu poruchy vodovodného potrubia. 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predniesla názor finančnej komisie k veci.  

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

činí 22 m³. 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu, a nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

uznesenie č. 122/171019-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    výpočet stočného Imricha Szabóa 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 –  

 

 



12. Interpelácie  

Na obecný úrad neboli doručené interpelácie. 

 

13. Rôzne 

Ing . János Bób informoval prítomných, že sa uskutočnila obnova kaplnky v Gúgu. 

Poďakoval Vojtechovi Csókovi, Štefanovi Baloghovi / Adriva/ a dobrovoľným hasičom za 

spoluprácu, a podporu počas práce.  

Ing. Mikuláš Balogh – pripomenul, že na webovej stránke obce nie sú uvedené, že kto získali 

cenu obce a cenu starostu v roku 2018.  

Monika Václaveková – poprosila občanov, aby počas sviatky Všechsvätých boli opatrní na 

cintoríne.  

JUDr. Peter Balogh – sa opýtal, či má obec ešte obecného policajta. 

Ing. János Bób – od 1. novembra obec bude mať nového obecného policajta. 

 

14.Záver  

Starosta poďakoval prítomným za účasť, divákom za trpezlivosť a rokovanie ukončil 

 

 

 

         Ing. János Bób 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

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

     Ing. Mikuláš Balogh             Helena Kocsisová 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu:  

 

 

 

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

   Ing. BeatricaDömeová 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:Edita Bombiczová 

 


