
Obecný úrad, Hlavná č.268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

Z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 27. februára 2020 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. Brantner Nové Zámky s.r.o. –Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.14 – Zemné /2011  

6. Zmluva o poskytnutie o NFP na rozšírenie kanalizácie Zemné  

7. Zmluva o spolupráci a propagácií NZTV  

8. Prenájom rodinného domu súp.č.521  

9. Bytový park Gúg  

10. Inventarizácia 2019  

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné za rok 2019  

12. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia k 31.12.2019  

13. Žiadosti  

14. Interpelácie  

15. Rôzne  

16. 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. Zasadnutie bolo uznášanie schopné. 

Zo zasadnutia bol vyhotovený  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. Nakoľko poslanci nemali pozmeňujúci návrh na program pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

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

Proti –  

Zdržal sa –  



2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

 

Pán starosta za zapisovateľa určil Andreu Litavec. Za overovateľov zápisnice navrhol 

Romana Bombicza a Ing. Mikuláša Balogha. Za členov návrhovej komisie navrhol Helenu 

Kocsisovú  a Viktora Kutrucza. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

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

Proti –  

Zdržal sa –  

 

 

3. Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so stavom plnenia uznesení. Prebehlo hlasovanie o 

kontrole plnenia uznesení. 

 

uznesenie č.174/270220-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení 
 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr. 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

4. Vystúpenie občanov 

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

tomto bode . 

 

 

5. Brantner Nové Zámky s.r.o. –Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.14 – Zemné /2011 

(príloha č. 1) 

 

Starosta obce informoval prítomných, že spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. zaslala na 

schválenie Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, v ktorom navrhujú úpravu - Zber komunálneho 

odpadu zo sumy 0,82€/1 nádoba na sumu 0,88€/1 nádoba.   

 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej a Mgr. Henriete Nagyovej aby predložili 

stanovisko finančnej komisie a komisie životného prostredia. 

Helena Kocsisová – komisia prerokovala a doporučuje schváliť Dodatok č. 2 k Zmluve 

o dielo. 

Mgr. Henrieta Nagyová –komisia životného prostredia doporučuje schvýliť Dodatok k 

zmluve . 



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

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.175/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 14-Zemné / 2011 

s poskytovateľom Brantner Nové Zámky, s.r.o. 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor  Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr. 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

6. Zmluva o poskytnutie o NFP na rozšírenie kanalizácie Zemné  (príloha č.2) 

Starosta obce oboznámil prítomných so zmenenými podmienkami k Zmluve o poskytnutie o 

NFP na rozšírenie kanalizácie Zemné. Starosta navrhol organizovanie občianského fóra 

o rozšírenie kanalizácie v obci Zemné a o bytovom parku Gúg, kde hlavnou úlohou bude 

informovanie občanov o dôležitosti napojenia sa na kanalizačnú sieť.    

 

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

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.176/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

   (číslo zmluvy IROP-Z-302041M911-421-19) na Realizáciu aktivít 

   Projektu : „Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné“ realizovaného 

   v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, prioritná os: 4 – Zlepšenie 

   kvality života  v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, špecifický 

   cieľ: 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním 

   pitnou vodou  a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou  

   kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie medzi :  

     

   Poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

   sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

   a   

   Prijímateľom : Obec Zemné, 941 22 Zemné 268 

   Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú 

   sumu 947 245,74 EUR. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP 

   maximálne do výšky 899 883,45 EUR čo predstavuje 95 % z celkových 

   oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.  

 

 



 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor  Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr. 

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

7. Zmluva o spolupráci a propagácií NZTV    (príloha č. 3) 

 

Starosta - nakoľko na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva nebolo schválené návrh zmluvy 

NZTV 5 vysielaní za sumu 1.400 eur bez DPH, preto som rokoval s poskytovateľom, ktorý 

predložil návrh na 4 vysielania za sumu 1.000 eur bez DPH, ktorý zahŕňa aj reklamy o obci. 

 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej aby predložila stanovisko finančnej komisie. 

Helena Kocsisová – komisia prerokovala zmluvu o spolupráci a propagácií NZTV, a komisia 

a neodporučuje schválenie zmluvy. 

 

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

Anikó Illés, Roman Bombicz a JUDr. Peter Balogh.  

 

Ing. Mikuláš Balogh – nie je potrebné propagácia dediny, odporučuje dva vysielania.  

 

Mgr. Anikó Illés – je potrebné, aby sa ľudia v okolí dozvedeli o programoch ktoré sú 

organizované v obci, a navrhuje schváliť zmluvu. 

 

Roman Bombicz – navrhuje schváliť zmluvu zastupiteľstvu, lebo cena je reálna, a je dobre 

propagovať našu obec aj z hladiska predaja domov v dedine.  

 

JUDr. Peter Balogh – nepodporuje, lebo je to veľmi drahé.  

 

Ing. János Bób -  jedno vysielanie trvá priblížne 20 minút, v ktorom sú zahrnuté aj reklamy.  

 

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.177/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  uzatvorenie Zmluvy o spolupráci a propagácii s Novocentrum Nové 

   Zámky a.s. – 4 vysielania NZTV za sumu 1.000 € bez DPH 

  
 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

 

Proti – Mikuláš Balogh, Ing,Peter Balogh JUDr., 

 



Zdržal sa –Henrieta Nagyová Mgr. 

 

 

8. Prenájom rodinného domu súp.č.521      (príloha č. 4) 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že Roman Lakatos a manž. Margita 

Lakatosová, obaja bytom Zemné č. 521, požiadali listom o predaj rodinného domu so súp.č. 

521. Rodina by bola ochotná rodinný dom aj prenajímať a platiť nájomné, nakoľko v hore 

uvedenom rodinnom dome už roky bývajú. 

  

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej a Mgr. Henriete Nagyovej aby predložili 

stanovisko finančnej komisie a komisie životného prostredia. 

 

Helena Kocsisová – komisia prerokovala a doporučuje schváliť zmluvu do 31.12.2020 za 

sumu 100 eur/mesiac. Odporúčajú zaplatiť 200 ako kaukciu. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia súhlasí s podmienkami v zmluve 

a navrhujú schváliť prenájom rodinného domu.  

 

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

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.178/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

A:  v zmysle § 9a ods. 9 písm.  c) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenechávania 

majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:  

• nehnuteľnosť -  stavba so súp. č. 521, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: 

rodinný dom, evidovaná na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, 

katastrálny odbor pre kat. územie: Zemné, obec: Zemné a ktorá je postavená v časti na 

parcele reg. ,,E“ KN č.: 1512, druh pozemku: lesný pozemok o výmere  237 m2, 

evidovanej na LV č. 5506 pre kat. územie: Zemné a v časti na parcele reg. ,,E“ KN č.: 

1511, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 252 m2, evidovanej na LV č. 2061 pre 

kat. územie: Zemné, 
 

 v prospech: Roman Lakatos, bytom: Zemné č. 521 za nájomné vo výške 100 

eur/mesačne 
 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že predmetná nehnuteľnosť je obcou 

nevyužívaná, uzatvorením nájomnej zmluvy dôjde k vyporiadaniu nájomného vzťahu 

a zosúladí sa aktuálny stav a zabezpečí sa bývanie pre žiadateľa a jeho rodinný 

príslušníkov, ktorý sa bude o predmet nájmu starať a udržiavať v užívaniaschopnom 

stave. 

B:  Schvaľuje návrh nájomnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi: Obec 

Zemné a Roman Lakatos, bytom Zemné č. 521, ktorej predmetom bude nájom 

pozemku určeného v bode A. tohto uznesenia. 



Prítomných poslancov: 7 

 

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

Helena Kocsisová, Viktor Kutrucz, Henrieta Nagyová, Mgr. 

 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

 

9. Bytový park Gúg         (príloha č. 5) 

Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťami predaja pozemkov v Gúg a navrhol, aby 

zorganizovali občianske fórum o bytovom parku Gúg 13.03.2020.  

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili Mgr. Henrieta Nagyová, 

Helena Kocsisová, Ing. Mikuláš Balogh, Mgr. Anikó Illés, Roman Bombicz, JUDr. Peter 

Balogh. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – komisia životného prostredia sa s tým zaoberala a navrhujú 

organizovať občianské fórum. 

 

Helena Kocsisová – finančná komisia súhlasí s organizovaním občianského fóra.  

 

Ing. Mikuláš Balogh – preštudoval zmluvu, jedna verzia sa mu páči. Veľa ľudí chce 

investovať do tohto projektu, aj občania z iných miest. Súhlasí s organizovaním fóra. 

 

Mgr. Anikó Illés – obec potrebuje peniaze na iné projekty a preto je dobré predať pozemok. 

Je dôležité, aby ľudia o tom vedeli. 

 

Roman Bombicz – Vyzýval občanov, aby sa zúčastnili na občianskeho fóra.  

 

JUDr. Peter Balogh – je to dobrý nápad, bude zvedavý, že koľko ľudí tam bude. 

 

Ing. János Bób – keď to predáme, bude slúžiť, ako obytná funkcia. Vlastník na pozemku 

môže stavať domy podľa jeho predstáv. Záujme obce je čo najlepšie predať pozemok. Po 

skončení fóra sa hneď môžeme rozhodnúť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že akým 

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.179/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

zvoláva    zhromaždenie obyvateľov obce na deň 13.03.2020 

 

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 



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

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

 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

 

10. Inventarizácia 2019        (príloha č.6) 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila správu o vykonaní inventarizácie 

majetku obce. 

 

Helena Kocsisová – predložila správu, ktorá je dostupná na webovej stránke obce.  

 

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

 

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

hlasovanie. 

 
uznesenie č.180/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o prevedenej riadnej 

inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

a vlastného imania Obce Zemné k 31.12.2019 

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

 

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

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

 

 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné za rok 2019  (príloha č.7)

  

V súlade s plánmi boli vykonané nasledovné kontroly. Zásady hospodárenia, kontrola 

finančných operácií obce. Kontrola prebehla aj na základných školách, kde sa vyskytli 

závažné nedostatky, ktoré boli preposlané na šetrenie Okresnej prokuratúre. Aktualizujem 

informácie, poslali sme výzvu osobe, ktorej sa to týka, ale nekontaktovala nás. Kontrola 

naďalej pretrváva v škole, ako objednávky, faktúry a pokladničné doklady. Bude vypracovaná 

ďalšia správa s aktuálnymi výsledkami.     

 

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

 



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

hlasovanie. 

 
uznesenie č.181/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Zemné o kontrolnej činnosti za rok 

   2019 

 

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

 

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

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

 

 

Proti – 

 

Zdržal sa – 

 

 

12. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia k 31.12.2019   (príloha č. 8) 

Starosta predložil správu a odovzdal slovo Márie Bóbovej, ktorá oboznámila prítomných 

s plnením rozpočtu. 

Starosta odovzdal slovo Helene Kocsisovej, aby predložila stanovisko finančnej komisie k 

veci. 

 

Helena Kocsisová – finančná komisia navrhuje schváliť plnenie rozpočtu a rozpočtové 

opatrenia k 31.12.2019 

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

 

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.182/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31. 12. 2019 

b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu 

k 31.12.2019 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

 

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

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

 

Proti – 



Zdržal sa – 

 

 

uznesenie č.183/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu vo výške 85.447,97 EUR vykonanú 

rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods.2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu k 31. 12. 2019 o 312.201,37 EUR, v tom: 

b.1) navýšenie za 1.Q -3. Q 2019  vo výške 226.753,40 EUR 

b.2) navýšenie za 4Q. 2019 vo výške 85.447,97 EUR 

 

c) Plnenie rozpočtu za 4Q 2019, k 31.12.2019  

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č.184/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za rok 2019 k 31. 12. 2019. 

b)  Rozpočtové opatrenie vo výške za 4.Q 2019 úpravu vo výške  + 85.447,97 €. 

c) Zmeny v rozpočte k 31.12.2019  – upravené Rozpočtovým opatrením §14 zákona č. 

583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu - navýšenie o 312 201,37 EUR, celkom 

za obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri zachovaní 

vyrovnanosti rozpočtu, schváleného vo výške :  

Príjmy spolu            1 348 840,00  

Výdavky spolu         1.348 840,00 

Zmeny v návrhu:        + 312 201,37  
c.1) navýšenie finančných prostriedkov 

za 1-3q Príjmy       + 226.753,40  

 Výdavky       + 226.753,40 

c.2) navýšenie finančných prostriedkov 

za 4q k 31.12. Príjmy         + 85.447,97 

    Výdavky        + 85.447,97 

Celkový rozpočet k 31.12.2019 Príjmy     1 661.041,37 

      Výdavky     1.661 041,37 

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 



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

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č.185/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR 

k 31.12.2019 

PRÍJMY spolu        1.661 041,37 

VÝDAVKY spolu         1.661 041,37 

 

1.1) v tom: BEŽNÝ ROZPOČET       

Príjmy spolu:        1 572 576,17 

z toho: OBEC        1 570 651,37 

RO – Základné školy             1 924,80 

Výdavky spolu:        1 472 584,26 

z toho: OBEC           868 328,04 

RO – Základné školy         604 256,22 

1.2) v tom: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET        

  Príjmy spolu:                       150,00 

  Z toho: OBEC                  150,00 

 RO – Základné školy                                0,00 

Výdavky spolu:             125 397,30 

z toho: OBEC           125 397,30 

RO – Základné školy         0,00 

1.3) v tom: FINANČNÉ OPERÁCIE      

Príjmy spolu:             88 315,20 

  OBEC             88 315,20 

 RO – Základné školy         0,00 

Výdavky spolu:             63 059,80 

z toho: OBEC             63 059,80 

RO – Základné školy         0,00 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č.186/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné 

a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 4. Q 

2019, vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, 

schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov, §14 ods.2 a) až d) navýšením 

finančných prostriedkov     + 85 447,97 € 

 

SPOLU           85 447,97 € 

v členení: 

1) BEŽNÝ ROZPOČET           80 330,66 €  

z toho: OBEC    program 01-10    20 295,64 

 RO – Základné školy  program 09     60 035,02 

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET            696,31 

z toho: OBEC -    program 01-10         696,31 

 RO – Základné školy -  program 09              0,00 

3) FINANČNÉ OPERÁCIE          4 421,00 

z toho: OBEC     program 01-10      4 421,00 

  RO – Základné školy -  program 09              0,00 

 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

uznesenie č.187/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) Plnenie rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce za rok 2019, k 31.12. 

b) Plnenie rozpočtového a programového hospodárenia obce za rok 2019, k 31.12. 

c) Rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu v programovom členení za rok 2019,  31.12 

v celkovej výške 

1.)VÝDAVKY spolu       1.661 041,37 

V tom: Obec         1 056 785,15 

RO – Základné školy               604 256,22 

        

 

1.1.   BEŽNÉ ÝDAVKY    
Výdavky spolu:        1 472 584,26 

z toho: OBEC   (Program 01-10)      868 328,04 

RO – Základné školy  (Program 09)                   604 256,22 

1.2.  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Výdavky spolu:                             125 397,31 

z toho: OBEC  (Program 03-08)       125 397,31 

RO – Základné školy /       0,00 

 

1.3. FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ    
Výdavky spolu :            63 059,80 

z toho: OBEC  program (04 - 08)         63 059,80 

 RO – Základné školy - program 09      0,00 



Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

 

Proti – 

Zdržal sa – 

 

 

13. Žiadosti         (Príloha č. 9) 

 

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

žiadosti. Ing. Beatrica Dömeová prečítala žiadosť Ladislava Pódu o podnet na prešetrenie, 

Postúpenie podania. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. 

Henrieta Nagyová, Viktor Kutrucz, JUDr. Peter Balogh 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – navrhuje, aby sa obe strany dohodli. 

 

Viktor Kutrucz – pripomenul, že podla jeho komín vyhovuje protipožiarnym podmienkam. 

 

JUDr. Peter Balogh – navrhuje spoločnú dohodu  

 

 

Starosta obce poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala ďalšiu žiadosť. Ing. Beatrica 

Dömeová prečítala žiadosť o prešetrenie ohľadne parkovania – Mészáros Herman.  

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Henrieta Nagyová, 

Helena Kocsisová, Ing. Mikuláš Balogh. 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – navrhla vypracovať všeobecné záväzné nariadenie na takéto 

prípady. Za užívanie verejného priestranstva by mali živnostníci platiť poplatok. 

 

Helena Kocsisová -  súhlasí s Mgr. Henriatou Nagyovou o vypracovanie VZN. 

 

Ing. Mikuláš Balogh – navrhol zvolať spoločné zasadnutie komisií a zavolať sporné strany.  

 

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

hlasovanie. 

 

uznesenie č.188/270220-Z 

Obecné zastupiteľstvo 

Poveruje     predsedu komisie verejného poriadku a predsedníčku komisie životného 

prostredia zvolať spoločné zasadnutie komisií do konca marca 2020 Na 

ktoré pozvať dotknuté strany a rozobrať s nimi vzniknutú situáciu 

s ohľadom na platné právne normy a možné  dôsledky. 

 

Prítomných poslancov: 8 

 

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

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

 



Proti – 

Zdržal sa – 

 

14. Interpelácie 

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

 

15. Rôzne 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Henrieta 

Nagyová, PaedDr. Zoltán Priskin, Helena Kocsisová 

 

Mgr. Henrieta Nagyová – spýtala, že kedy budú obnovené staré domy pre mladé rodiny 

(„Gólyaház program“) 

 

Ing. János Bób – počkáme na to, že ako sa vyrieši bytový park na osade Gúg. 

 

PaedDr. Zoltán Priskin – oboznámil prítomných s kalendárom udalostí, a navrhol dokončiť 

kroniku do 30.06.2020 

 

Helena Kocsisová – navrhla aby bola galéria presťahovaná do budovy bývalej ZE-MA 

obchodu. 

 

Ing. János Bób – navrhol, aby na ďalšom zasadnutí zaoberali s budovami: ZE-MA, Galéria, 

Obecný úrad. Treba prerokovať dátumy ďalších zasadnutí OcZ. 

 

 

14. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Ing. János Bób 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

…………………………………..    …………………………………...  

  Roman Bombicz               Ing. Mikuláš Balogh 

      

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

 

 

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

         Ing. Beatrica Dömeová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Litavec 
 


