
Obec   Šurice    /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 

 

 

Zápisnica 

     Napísaná  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  ktoré sa konalo dňa   10.12.2015  
v kancelárii  obecného  úradu  v Šuriciach  o 16.00   hodine. 

Počet  poslancov:            5 

Prítomní:                   1/   Tódorová  Janka,  poslankyňa  OZ 

                                    2/   Ing. Mikulová  Monika,  poslankyňa  OZ 

                                    3/   Nagy  Zoltán,  poslanec  OZ 

                                    4/   Bc.  Mede  Richard,  poslanec  OZ 

                           -------------------------------------------------------------------------- 

Ospravedlnený:        5/   Ádám  Róbert,  poslanec  OZ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Starosta obce:          Végh  Zoltán 

Zapisovateľka:          Urbánová  Alžbeta 

Kontrolórka:              Vargová  Judita 

 

1.//   Zahájenie 

          Rokovanie  obecného  zastupiteľstva  otvoril a viedol  p.  Végh  starosta obce,  ktorý  
privítal  všetkých  prítomných.  Na  zasadnutí  boli  prítomní  4  členovia  pléna a starosta  
konštatoval,  že  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  je uznášania schopná. 

 

2.//   Schválenie  programu  rokovania 

          Starosta  obce doporučil  obecnému  zastupiteľstvu  schváliť  nasledovný  program: 

          1/  Zahájenie 

          2/  Schválenie  programu rokovania 

          3/  Určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice  

          4/  Diskusia  s občanmi 



          5/  Správa  o činnosti  z predošlého  zasadnutia + kontrola plnenia  uznesení 

          6/  Správa a informácia  starostu  obce 

          7/  Schválenie  VZN  o dani  z nehnuteľnosti  na rok  2016 

          8/  Schválenie  výročnej  správy  za rok  2014 

          9/  Schválenie  rozpočtu  na rok  2016 

        10/  Schválenie  plánu  práce  na rok  2016 

        11/  Schválenie  predsedu  inventarizačnej  komisie a členov  komisie 

        12/  Diskusia 

        13/  Schválenie  uznesení  

        14/  Záver 

Poslanci  s predloženým  návrhom  súhlasili  a tak  dal  hlasovať  za  schválenie. 

Prítomní:       4,               Za:       4,                Proti:       0,                     Zdržal  sa:    0, 

 

3.//   Určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 

          Starosta  obce určil  za  zapisovateľku  Alžbetu  Urbánovú,  pracovníčku  obecného  
úradu. 

Za  overovateľov zápisnice  určil: 

       1/  Bc.  Mede Richard,  člen  pléna 

       2/  Tódorová  Janka, členka  pléna 

 

4.//    Diskusia  s občanmi 

Na zasadnutí  nebol nikto prítomný z radov obyvateľov obce. 

 

5.//  Správa o činnosti z predošlého  zasadnutia + kontrola  plnenia  uznesení 

         Správu  predložil  pléne p. Végh starosta  obce.  Vyhodnotil  diskusiu  minulej  schôdze. 
Konštatoval, že  uznesenie  bolo splnené.  Informoval  členov  pléna  o činnosti  z predošlého 
zasadnutia. 

=   návrh na otvorenie  „Pohostinstva“  v obci  - už bola daná  ponuka  pre  podnikateľov 

=   ohľadne  kosenia v obci  - pre starých  občanov oproti  poplatku pokosí p. Ádám Július 

=   Multicar -  starosta konštatoval, že  bude  slúžiť  pre obyvateľov  obce 



=   návrh na vykladanie lavíc  na  oddychovanie  pre  občanov  -  na  území obce  5-6 kusov.  

     Starosta  konštatoval, že  lavice sa dajú  vyhotoviť  už len na  budúci rok. 

=   vyhotoviť  drevené kvetináče  5-6  kusov  a vykladať  v obci  taktiež len na budúci rok bude    

      aktuálne konštatoval starosta.  

      Starosta na záver pripomenul, že dodávatelia už boli oslovené už len treba vybrať      

      najlepšiu ponuku.  

 

6.//   Správa a informácia  starostu  obce 

          =  dokončenie  asfaltovania  na  štátnej  ceste v obci  na úseku,  „Železničná  stanica – 
Šurice“.  Práce boli  vykonané koncom novembra.  Starosta  konštatoval, že  boli vykonané  
asfaltovanie  aj na ceste smerom  do cintorína.    

=   podanie  projektov  -  zateplenie  kultúrneho domu    do                                  -       150,- tis. € 

                                        úprava miestnej  komunikácie /malá strana/ do               -      100,- tis. € 

                                  

=   sociálny prípad – Tranová Ildikó -  bola umiestnená v psychiatrickom   

     ústave Kremnica – už je doma je pod dohľadom lekárov. 

=   Obecný vodovod – predĺženie nájomnej  zmluvy na spoločný obecný  vodovod a na            

     čerpaciu stanicu na ďalších  10 rokov zvýšenie  nájmu  s koeficientom  1,26 /je to miera     

     inflácie/ 

=   harmonogram na  odvoz smetí v kukanádobách na   rok 2016 -  vývoz bude  18x do roka,   

     rozpis na vývoz dostane  každá  domácnosť  

 

7.//   Schválenie  VZN  o dani  z nehnuteľnosti  na rok  2016 

          Starosta obce  navrhuje  VZN bez zmeny  a bez  zvýšenia dane na rok 2016.  Aj sadzba  
na ostatné  poplatky  ostane  bez zmeny.  Používanie Multicara – pre obyvateľov obce 
zadarmo na území  obce. 

Členovia  pléna hlasovali  nasledovne. 

Prítomní:         4,                Za:      4,                  Proti:          0,                  Zdržal sa:       0, 

 

 

 



8.//   Schválenie výročnej  správy  za rok  2014 

          Starosta obce  predložil na  preštudovanie výročnú  správu pre členov pléna. Navrhuje  
rozúčtovať v  účtovníctve  čiastku  -  93.326,50 €  -  pohľadávku  voči bývalému JRD Šurice. 

Po  preštudovaní  hlasovali  nasledovne. 

Prítomní:       4,                Za:        4,                   Proti:      0,                 Zdržal sa:          0, 

 

9.//   Schválenie  rozpočtu na  rok  2016 

          Starosta  navrhuje pracovať  podľa vypracovaného rozpočtu na rok  2016.  Oproti  roku 
2015  sú zmeny v tom, že  – príjmová časť -  podielové dane  zvýšia cca o 10.000,- €,  tak aj 
výdavková časť  sa zvýši  o tú to sumu.  Členovia  pléna s predloženým rozpočtom  súhlasili. 

Prítomní:      4,               Za:         4,                    Proti:      0,                 Zdržal sa:           0, 

 

10.//  Schválenie  plánu  práce  na rok  2016 

           Starosta obce  navrhuje  rokovať  4x  v roku  2016  v zmysle  zákona. V prípade potreby  
bude zvolané  mimoriadne zasadnutie.  Členovia  pléna súhlasili s návrhom. 

Prítomní:      4,                Za.        4,                    Proti:       0,               Zdržal sa:            0,   

 

11.//   Schválenie  predsedu  inventarizačnej  komisie  

            Starosta obce  navrhuje inventarizačnú  komisiu v zložení: 

            predseda:    Tódorová  Janka 

            členovia:      Ádám  Róbert,    Nagy Zoltán 

                                  Ing. Mikulová Monika,     Bc. Mede Richard 

            Navrhuje  vykonať inventúru  do  31.12.2015. 

 

12.//   Diskusia 

            Tódorová  Janka -  pýta sa,  že či  odvezú  fľaše z umelej hmoty od  bytovky? 

- Starosta  odpovedal,  že každý druhý týždeň  pozbierajú  fľaše z umelej hmoty  v obci, 
aj vrátane spomínanej bytovky. Treba ich len vyložiť a keď obyvatelia obce nemajú 
dostatok umelých vriec, treba prísť na Obecný úrad a môžu si ich vypýtať, určite že im 
bude vyhovené.  

 



- Starosta  odkazuje občanom, aby separované odpady /to sú fľaše z umelej hmoty, 
papiere a krabice/ nenosili do kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore č.d. 43. 
Separované odpady bude potrebné zbierať do umelých vriec a dopredu určený deň 
ich bude treba len vyložiť pred svojim domom, kde sa pracovníci obce postarajú o ich 
odvoz.  

 

13.//   Schválenie  uznesení 

 

U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva 

zo dňa  10.12.2015  

 

Uznesenie  č.  1/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 

b e r i e    na  vedomie 

a/  správu o činnosti  z predošlého  zasadnutia 

 

Uznesenie  č.  2/12/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Šuriciach: 

s c h v a ľ u j e 

a/  VZN  o dani z nehnuteľnosti  na rok  2016 

b/  Výročnú  správu  za rok  2014 

c/  Rozpočet  na rok  2016 

d/  Plán práce  na rok  2016 

e/  Rozúčtovanie v účtovníctve  čiastku v hodnote  93.326,50 €  /t.j. pohľadávka voči   

     bývalému  JRD Šurice – časové rozlíšenie/ 

f/  Zvýšenie  prenájmu Vodojemu s koeficientom 1,26%  v podielovom vlastníctve   

     nájomníkom. Doba nájmu sa  stanovuje  na ďalšie 10 rokov. 

 

 



g/  Odmenu  pre zástupkyňu  starostu  a pre  hlavného  kontrolóra vo  výške 20,- €/osoba.       

      Pre   členov obecného zastupiteľstva vo výške 35Eur/osoba. 

h/  Úpravu  rozpočtu  medzi  jednotlivými  kapitolami 

 

Uznesenie  č.  3/12/2015 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Šuriciach: 

v y m e n u j e 

a/  Janku Tódorovú  za  predsedkyňu  inventarizačnej  komisie 

Hlasovanie:      Prítomní:    4,             Za:    4,              Proti:    0,               Zdržal sa:     0, 

 

14.//   Záver 

            Po  predložení návrhu  na na uznesení  bol vznesený  dotaz  kto má  pripomienky  
k návrhu  na uznesení. 

           Žiadne  pripomienky neboli a na   základe výsledkov hlasovania  uznesenie bolo 
schválené. 

           Na  záver  plenárneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva starosta obce  poďakoval 
prítomným za  účasť  a rokovanie ukončil. 

 

 

Starosta obce: 

Végh  Zoltán  v.r. 

 

 

I. overovateľ:                                                                                      II. overovateľ: 

Bc. Mede Richard  v.r.                                                                      Tódorová Janka v.r. 

 

 

Zapísala: 


