
Obecný úrad, Hlavná č. 268, 941 22 Zemné 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

 

Dátum a miesto konania: 27. mája  2020 o 13.00 v Dome Jedlika 

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. Správa o situácii v obci Zemné počas pandémie koronavírus – COVID -19 

6. Záverečný účet obce Zemné za rok 2019 

a. Návrh záverečného účtu obce Zemné za rok 2019 

b. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Zemné za rok 2019 

c. Audítorská správa k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 

7. Programové a finančné hospodárenie obce za I.Q 2020 

a. Rozpočtové opatrenia k 31.03.2020 

b. Plnenie rozpočtu k 31.03.2020 

8. Obchodná verejná súťaž – bytový park Gúg 

9. Projekty  

a) Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné 

b) Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám 

v obci Zemné  

c) Interreg – Profesionalita, kultúra, šport – spolupráca medzi obcami Zemné a 

 Mosonszolnok 

d) Interreg – Kultúra, turistika a zdravie – spolupráca medzi obcami Mosonszolnok 

a Zemné 

e) MAS Združenie Dolný Žitný Ostrov – Dvor ľudových remesiel, Amfiteáter 

10.  Vyhodnotenie PHSR obce Zemné za rok 2019 

11. Povrchová úprava podlahy telocvične 

12. Obecné nájomné byty 

13. Kronika obce 



14. Plánovaná investícia „Plazmové spaľovanie komunálneho odpadu v lokalite Selice“ 

15. Žiadosti  

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

18.  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., Roman Bombicz, Anikó Illés, Mgr., Helena Kocsisová, Viktor 

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

Proti –  

Zdržal sa –   

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

Pán starosta za zapisovateľa určil Andreu Litavec a Editu Bombiczovú, Bc. Za overovateľov 

zápisnice navrhol Henrietu Nagyovú, Mgr., a Viktora Kutrucza. Za členov návrhovej komisie 

navrhol Helenu Kocsisovú, Anikó Illés, Mgr. a Zoltán Priskin, PaedDr. 

Za návrh starostu obce hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

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

Proti –  

Zdržal sa –  

 

 

 

 



3. Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór obce, Tomáš Hegedűš, Ing. oboznámil prítomných so stavom plnenia 

uznesení. Prebehlo hlasovanie o kontrole plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 189/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie   kontrolu plnenia uznesení 

 

 

Prítomných poslancov: 7 

 

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

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

Proti – 

Zdržal sa – 

4. Vystúpenie občanov 

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

v tomto bode. 

5. Správa o situácii v obci Zemné počas pandémie koronavírus – COVID -19 

Starosta obce informoval prítomných o opatreniach, ktoré boli vynaložené v obci Zemné pri 

boji proti pandémie koronavírusu Covid 19. Na základe nariadenia vlády SR za účelom 

zabránenia šíreniu Covid 19 dňa 12.03.2020 zatvorili obe základné aj materské školy. Chod 

obecného úradu fungovalo v obmedzenom režime, mali skrátený čas stránkových dní. Hneď 

na začiatku pandémie obec začala hľadať možnosti šitia rúšok. Pomáhali šičky zo Zemného, 

ako Emília Bódóová, Mária Tóthová, Iveta Hovorková ,Eva Kissová  a ešte pár žien z obce, 

a taktiež z Kolárova, Katalin Morvai Zsélyi. Obec zabezpečovala látku a všetko potrebné 

k práci žien, ktoré boli veľmi usilovné. Obec zostavila zoznam ľudí, ktorí potrebovali 

najsúrnejšie rúško (skupina ľudí nad 60 rokov) a na tretí deň od vyhlásenia stavu núdze boli 

rúška odovzdané s pomocou obecného policajta a prednostky obecného úradu občanom. 

Rúško dávali za symbolickú cenu, čo činí 2 eurá. Veľa pomáhali ženy z obce aj z obecného 

úradu, ktoré šili aj pri práci, tak sa podarilo zabezpečiť okolo 560 kusov za tri dni. Ľudia boli 

vďační, lebo vtedy sa ešte veľmi ťažko dalo kúpiť. Zasadala operatívna skupina – starosta, 

prednostka  obecného úradu a obecný policajt , na ktorom vždy preberali aktuálne problémy, 

riešili či ľudia nosia rúška. Každý deň vyšli viackrát do obce, aby pomohli v danej situácii, 

skontrolovali, či dodržiavajú ľudia pokyny. Každý týždeň vypracovali hlásenie o našej obci, 

ktoré poslali okresnému krízovému štábu. Dodatočne dali ušiť okolo 800 rúšok, ktoré 

roznášali v obci zadarmo do každej jednej domácnosti spolu s rozhodnutiami o dani 

a miestnom poplatku. Občania sa chovali počas pandémie veľmi disciplinovane a dodržiavali 

hygienické nariadenia, vyhradené hodiny pre seniorov a nosili rúška. Od 1. júna sa opäť 

otvoria brány školy a škôlky podľa veľmi prísnych hygienických podmienok. Obec 



zabezpečila dezinfekčné prostriedky pre škôlky aj jedáleň. Obecný úrad už dlhší čas funguje 

v obvyklom režime a vybavuje stránky.  

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

Zoltán Priskin, PaedDr., Helena Kocsisová, Mikuláš Balogh, Ing.  
 

Henrieta Nagyová, Mgr. – sa opýtala, či fungoval krízový štáb. 

Zoltán Priskin, PaedDr. – chýba mu pružnosť, lebo si myslí, že nebol zriadený krízový štáb. 

Opýtal sa, či sa obec zmestí do rozpočtu, čo sa týka financovania materských škôl. 

Helena Kocsisová – sa opýtala, či boli pridelené pokuty. 

Starosta obce dodal, že boli v kontakte s okresným krízovým štábom, ktorý navrhol ,  aby 

nezvolali širší krízový štáb z dôvodu šírenia nákazy. Aby sa ľudia nestýkali len čo 

v najmenšom možnom počte. Poďakoval poslancom, ktorí sa zaujímali o situácii v našej obci 

a ponúkli aj svoju pomoc. Ale žiaľ, bolo aj takých poslancov, ktorí sa ani neozvali za tie 

mesiace. Na otázku poslankyne Helene Kocsisovej odpovedal pán starosta, že nevydali žiadnu 

pokutu, len v niektorých prípadoch napomenuli, lebo nezaznamenali priestupok. 

Na otázku Zoltána Priskina, PaedDr. odpovedal starosta, že obec sa snaží sporiť, aby obec 

mal dostatočné financie. Zamestnanci obce čerpali dovolenku počas skrátenej doby 

prevádzky, niektorí mali možnosť čerpať 80% z výplaty alebo ostali doma na OČR. Obec 

šetrila na verejnom osvetlení, ako na vykurovaní budov.  

Mikuláš Balogh, Ing. – nepáčil sa mu, že nebol zriadení krízový štáb v obci, aby lepšie 

informovali poslancov obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dodal, že je zriadení krízový štáb a pomocou web stránky a rozhlasu boli 

občania informovaní o aktuálnom dianí a pokynoch. 

Poslanec Peter Balogh, JUDr. sa dostavil počas rozpravy. 

6. Záverečný účet obce Zemné za rok 2019 

Starosta odovzdal slovo Márii Bóbovej, aby predložila Záverečný účet a hospodárenie obce 

Zemné za rok 2019. V krátkosti oboznámila prítomných s dôležitými náležitosťami 

Záverečného účtu a výsledkom auditu. 

Tomáš Hegedűš, Ing., hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k Záverečnému 

účtu obce za rok 2019 a dodal, že obec hospodárila s prebytkom. Poslancom dal do pozornosti 

web stránku inštitútu INEKO o výsledkoch hospodárenia obcí na Slovensku. 

Starosta uviedol, že audítor nenašiel žiadne nezrovnalosti, hospodárenie obce bolo 

v poriadku. 

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

Mikuláš Balogh, Ing., Helena Kocsisová. 
 

Henrieta Nagyová, Mgr. – nepáči sa jej, že správa audítora je príliš šablónová, každý rok 

taká istá forma. 

Mária Bóbová, Ing. – dodala, že audítori majú vopred danú formu audítorskej správy. Od 

roku 2016 vykonajú audit a poradenstvo pre obec. 

Mikuláš Balogh, Ing. – audítorskú správu hodnotil pozitívne, ako aj stanovisko hlavného 

kontrolóra. 



Helena Kocsisová – Záverečný účet bol veľmi dobre vypracovaný a pochválila zhotoviteľov 

správy. 

Starosta – hodnotenie INEKO sleduje každý rok a obec dostáva dobré hodnotenie. 

 

uznesenie č. 190/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 

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. 191/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 28 907,44 EUR 

 

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. 192/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce 

Zemné za rok 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. 193/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Zemné 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 – 

 

uznesenie č. 194/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie Správu audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Zemné 

za hospodársky 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 – 

7. Programové a finančné hospodárenie obce za I.Q 2020 

Starosta odovzdal slovo Márii Bóbovej, aby predstavila plnenie programového rozpočtu za 

1. štvrťrok 2020. Mária Bóbová, Ing. následne informovala poslancov o rozpočtových 

opatreniach a odpovedala na jednotlivé otázky poslancov. 

 

uznesenie č. 195/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje a)  Rozpočtové opatrenie za 1.Q. 2020, k 31. 03. 2020 

a.1.)  úpravu výdavkov medzi programami vo výške     8.000,00 € 

z programu: 08) Kultúra      - 8.000,00 

na program: 02) Ochrana obyvateľstva   + 5.000,00 

         03) Bezpečnosť, právo a poriadok  +3.000,00 

 

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. 196/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje a.2.)  zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške   + 125.366,76 € 

b)  Plnenie rozpočtu za 1.Q 2020, k 31.03.2020 



c)  Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za 1Q 2020,  

k 31.03.2020, zmenu rozpočtu 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/1 Schválený rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií na rok 2020 

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

Obecného zastupiteľstva č. 152/131219-Z a 153/131219-Z bol schválený ako 

vyrovnaný, vo výške: 

Príjmy spolu          1.512.585,00 

Výdavky spolu         1.512.585,00 

 

 

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. 197/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce o čiastku vykonaných opatrení   +125.366,76 

Zmenu PRÍJMOV a VÝDAVKOV k 31. 03.2020    +125.366,76 

 

Zvýšenie realizovať vo výške       +125.366,76 

 

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. 198/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

B.1)  Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31. 03. 2020 

PRÍJMY spolu         1.637.951,76 

VÝDAVKY spolu         1.637.951,76 



B.1.1)  v tom:   BEŽNÝ ROZPOČET 

Príjmy spolu:        1.601.417,08 

z toho:  OBEC        1.599.517,08 

RO – Základné školy      1 900,00 

Výdavky spolu:        1 535.971,76 

z toho:  OBEC        870.943,94 

RO – Základné školy      665.027.82 

B.1.2)  v tom:   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy spolu:         0,00 

z toho:  OBEC         0,00 

RO – Základné školy       0,00 

Výdavky spolu:        50.000,00 

z toho:  OBEC        50.000,00 

RO – Základné školy      0,00 

B.1.3)  v tom:   FINANČNÉ OPERÁCIE 

Príjmy spolu:        36.534,68 

z toho:  OBEC        36.534,68 

RO – Základné školy       0,00 

Výdavky spolu:        51.980,00 

z toho:  OBEC        51.980,00 

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. 199/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

C)  Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31. 03. 2020 

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, a mimoriadnych opatrení podľa predloženého návrhu 

k 31. 03. 2019 v celkovej výške 

 

VÝDAVKY spolu         1.637.951,76 

V tom:  Obec         972.923,94 

RO – Základné školy       665.027,82 

C/2  v tom rozpočtové opatrenie k 31. 03. 2019 vo výške   +125.366,76 

V členení: 



C/2.1.   BEŽNÝ ROZPOČET     +125.366,76 

z toho: OBEC - program 01-10      7.887,94 

RO - Základné školy program 09    117.418,82 

C/2.2.   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

z toho: OBEC - program 01-10       0,00 

RO - Základné školy - program 09      0,00 

C/2.3.   FINANČNÉ OPERÁCIE      60,00 

z toho: OBEC - program 09 - Školská jedáleň - istina    60,00 

RO – Základné školy - program 09      0,00 

C/3  zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia presunom rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky 

C/3.1.  BEŽNÝ ROZPOČET  bez zmeny    +- 8.000,00 

program 02)    +5.000,00 

program 03)    +3.000,00 

program 08)    - 8.000,00 

 

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 – 

8. Obchodná verejná súťaž – bytový park Gúg 

Starosta obce predstavil bod č. 8 obecnému zastupiteľstvu a dodal, že dňa 13.03.2020 

občianske fórum sa nekonalo z dôvodu pandémie COVID-19. Otvoril rozpravu, do ktorého sa 

prihlásili: Mikuláš Balogh, Ing., Henrieta Nagyová, Mgr., Zoltán Priskin, PaedDr., Peter 

Balogh, JUDr. 

Mikuláš Balogh, Ing. – poznamenal, že 600 000 € je dobrá cena za predaj pozemku, ale obce 

nie je v zlej finančnej situácií, aby ten pozemok musela predať. Je potrebné zvolať občianske 

fórum. Navrhuje, aby členom súťažnej komisie nebol hlavný kontrolór, Tomáš Hegedűš, Ing. 

ani JUDr. Ing. Ivan KATONA, PhD., LL.M., a navrhuje aby do súťažnej komisie prizvali 

aspoň jedného občana z osady Gúg. Podľa neho, hlavnou prioritou obce je obnova obecného 

úradu. 

Starosta – Obec dobre hospodári a nie je prvoradé, aby obec dala postaviť nový obecný úrad. 

Obec chce realizovať dva veľké projekty (rozšírenie kanalizácie, vybudovanie miestnej 

infraštruktúry), na ktoré bude potrebné vyčleniť väčšiu sumu z rozpočtu obce. Budovu starej 

Jednoty by obec nevedela kúpiť z finančných dôvodov.  

Henrieta Nagyová, Mgr. – Navrhuje predať pozemky pri osade Gúg, alebo zámennou 

zmluvou s Petrom Győrym zameniť obnovenú budovu obecného úradu za pozemky. 



Starosta – Predseda Jednoty Nové Zámky  ma informoval telefonicky, že podnikateľ Peter 

Győry podal žiadosť na odkúpenie budovy bývalej budovy predajne Jednoty. 

Zoltán Priskin, PaedDr. – Súhlasí s poslankyňou Henrietou Nagyovou, Mgr., aby zamenili 

pozemky za budovu obecného úradu a nepáčil sa mu, že vedenie Jednoty Nové Zámky nebolo 

korektné voči samospráve. 

Mária Bóbová, Ing. – Zostatková hodnota bývalej budovy Jednoty bola príliš vysoká na to, 

aby obec vedela kúpiť, keďže pred pár rokmi vymenili strešnú krytinu a tým zvýšili jej 

hodnotu. 

Peter Balogh, JUDr. – Cena pozemku pri osade Gúg za m2 je podľa neho príliš nízka. 

K téme hlavného námestia dodal, že bola chyba nepodať žiadosť Jednote o kúpu pozemku na 

hlavnom námestí. 

Starosta - Nakoľko sa občianske fórum neuskutočnil kvôli pandémie COVID-19, môže sa 

zvolať až po uvoľneniach.    

 

uznesenie č. 200/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

odročuje, 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/191 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie 

návrhov na uzatvorenie zmluvy o kúpe nehnuteľností Obce Zemné zároveň navrhuje 

prehodnotiť personálne obsadenie vyhodnocovacej komisie z dôrazom zaradenia za člena 

komisie aj jedného obyvateľa osady Gúg. 

Ďalej obecné zastupiteľstvo navrhuje zvolať obecné fórum dňa 12.06.2020 na miestnom 

športovom ihrisku o 17.30 hod. s cieľom prerokovania otázky predaja nehnuteľnosti. 

 

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 – 

9. Projekty 

Starosta obce informoval prítomných o projektoch. 

a) Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné  

Zmluva je už podpísaná oboma zmluvnými stranami. Verejné obstarávanie vyhral spoločnosť 

so sídlom v Bratislave. Spoločnosť Prospect, ktorá dosiahla tretie miesto, odvolala voči 

výsledku.Úrad verejného obstarávania zamietol odvolanie firmy Prospect. 



b) Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám 

v obci Zemné  

Projekty budú vyhodnotené v júni. Bolo treba vykonať úpravy v projekte.    

c) Interreg – Profesionalita, kultúra, šport – spolupráca medzi obcami Zemné 

a Mosonszolnok 

Projekt je v spolupráci s cezhraničným partnerom, s mestom Mosonszolnok na kultúrne 

podujatia a menšie investície. Obec požiadala o presun na budúci rok, keďže kvôli pandémie 

sa kultúrne akcie neuskutočnia.  

d) Interreg – Kultúra, turistika a zdravie – spolupráca medzi obcami Mosonszolnok 

a Zemné 

Projekt ešte nebol vyhodnotený. V tomto projekte obec Mosonszolnok je hlavným partnerom  

a naša obec je cezhraničným partnerom.    

e) MAS Združenie Dolný Žitný Ostrov – Dvor ľudových remesiel, Amfiteáter 

Projekty ešte neboli vyhodnotené. Termíny boli viackrát posunuté kvôli koronavírusu. 

Henrieta Nagyová, Mgr. – požiadala o vyjadrenie k faktúram, ktoré sa týkali Dvora 

ľudových remesiel a amfiteátra. 

Starosta – podmienkou projektu bolo vyhlásenie verejného obstarávania, zmluvy sú 

podpísané so zhotoviteľmi.  

Viktor Kutrucz – opýtal sa, kedy budeme vedieť, či bude potrebné odklad na realizáciu 

rozšírenie kanalizácie a vybudovanie technickej infraštruktúry. 

Starosta – všetko závisí od hospodárskej situácie 

10. Vyhodnotenie PHSR obce Zemné za rok 2019 

Starosta obce predstavil bod č. 10, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné 

za rok 2019 bol vyhodnotený. Starosta obce otvoril rozpravu k programovému bodu. Do 

rozpravy sa prihlásili: Henrieta Nagyová, Mgr., Peter Balogh, JUDr., Zoltán Priskin. PaedDr. 

Henrieta Nagyová, Mgr. - nenavrhuje, aby obec v roku 2020 dala aktualizovať PHSR. 

Peter Balogh, JUDr. – skonštatoval, že niektoré ciele neboli splnené, a niektoré len 

čiastočne. 

Zoltán Priskin, PaedDr. – opýtal sa, kedy bude pokračovanie projektu „Gólyaház“ a kedy 

bude vybudovaná cyklotrasa. 

Starosta – uviedol, že obec má cenovú ponuku na rekonštrukciu rodinného domu, a hrádza je 

pripravená na to, aby pokračovalo vo vybudovaní cyklotrasy. Ak bude možnosť, obec podá 

žiadosť, ktorú už má vypracovanú. 

 

 



uznesenie č. 201/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje        vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 Zemné 2015-2020 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 – 

 

11. Povrchová úprava podlahy telocvične 

Starosta uviedol, že obec vyžiadala dve cenové ponuky na úpravu podlahy telocvične. Podlaha 

je značne poškodená, vysušená, na mnohých miestach hlavne na hracej ploche je lakový náter 

ošúchaný. Cenová ponuka od ADRIVA s.r.o. za 1.670,40 € s DPH, a od Maliarstva Lačný 

s.r.o. 3.944,54 € bez DPH. Do rozpravy sa prihlásili: Zoltán Priskin, PaedDr., Henrieta 

Nagyová, Mgr., Mikuláš Balogh, Ing. 

Zoltán Priskin, PaedDr. – podľa neho, cenová ponuka od firmy ADRIVA je príliš nízka, 

a bez leštenia by podlaha nevydržala dlho. 

Henrieta Nagyová, Mgr – súhlasí s poslancom Zoltánom Priskinom, PaedDr. 

Mikuláš Balogh, Ing. – súhlasí, aby podlaha bola upravená, keďže v rozpočte boli vyčlenené 

financie. 

 

uznesenie č. 202/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje vykonať povrchovú úpravu podlahy telocvične za sumu najnižšej 

cenovej ponuky  

 

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. Obecné nájomné byty 

Poslanci o udelení jednoizbového bytu hlasovali tajne. Byt udelili Renému Dömötörovi. 

Výsledok hlasovanie v pomere 6:2.Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice 

 

 



uznesenie č. 203/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje      žiadosť pre René Dömötör o  pridelenie jednoizbového  nájomného bytu  od 

                       1.6.2020 

 

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 – 

13. Kronika obce 

Starosta obce informoval poslancov, že kronika je spracovaná do roku 2016. Slovenskú verziu 

spracuje Andrea Frissová, maďarskú verziu Emília Bodóová. 

14. Plánovaná investícia „Plazmové spaľovanie komunálneho odpadu v lokalite Selice“ 

Starosta obce informoval prítomných o plánovanej investícii spaľovne v neďalekej obci 

Selice. Henrieta Nagyová Mgr., navrhla prejednať túto tému na zhromaždení obyvateľstva 

a nechať na občanov, či podpíšu petíciu alebo nie. Starosta súhlasil s pani poslankyňou , a s 

témou spaľovne sa budú zaoberať na občianskom fóre.  

15. Žiadosti  

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ányosa Jedlika podala žiadosť 

o odstúpení od žiadosti na spolufinancovanie projektu.  

 

uznesenie č. 204/270520-Z 

obecné zastupiteľstvo 

ruší  uznesenie č. 170/131219-Z 

 

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 – 

 

16. Interpelácie 

Interpeláciu nikto nepodal. 

 



  

17. Rôzne 

Henrieta Nagyová, Mgr. – navrhuje, aby obec organizovala upratovanie pri Váhu. V mene 

občanov sa opýtala, kedy bude pokračovanie projektu „Gólyaház“, a ešte sa opýtala, či 

v materských školách je dostatok miesta pre novo zapísaných detí. 

Starosta – je možné organizovať brigádu na upratovanie pri brehu Váhu. V škôlke je dostatok 

miesta pre každé dieťa. 

Mikuláš Balogh, Ing. – nepáči sa mu, že obecný policajt nenosí uniformu. Opýtal sa, kedy 

bude dohoda medzi poľovníkmi a vlastníkom pozemku okolo strelnice. 

Starosta – Obecný policajt nosí uniformu, jedine, keď doručil rozhodnutia o dani a poplatkov 

nemal. 

Peter Balogh, JUDr. – obecný policajt musí mať uniformu. Sťažuje sa, že neposkytli 

dostatok informácií poslancom v súvislosti s pandémiou, ako aj na neporiadok na Ekodvore. 

Tomáš Hegedűš, Ing. – nikto ho z poľovníkov nekontaktoval ohľadne dohody o užívaní 

pozemku a strelnice. 

Mikuláš Balogh, Ing. – Poľovníci nie sú vlastníkmi strelnice, v minulosti len prenajímali 

budovu od obce. Chcel, aby situáciu doriešila obec s vlastníkom pozemku. 

Starosta – Občania, ako aj poslanci boli informovaní prostredníctvom obecnej televízie, ako 

aj cez rozhlas, web stránku o udalostiach súvisiacich s COVID-19. Odvoz separovaného 

odpadu sa uskutoční priebežne. 

Henrieta Nagyová, Mgr, Peter Balogh, JUDr., Helena Kocsisová, Anikó Illés, Mgr. sa vzdali 

poslaneckého platu. 

18. Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Ing. János Bób 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

…………………………………..    …………………………………...  

        Henrieta Nagyová, Mgr.        Viktor Kutrucz 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostka obecného úradu: 

 

 

…………………………………..      

        Beatrica Dömeová, Ing. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Litavec 


