
Obec   Šurice    /OcÚ/     980  33   Hajnáčka 

 

Zápisnica 

 napísaná  na zasadnutí  obecného  zastupiteľstva, ktoré  sa konalo dňa  17.6.2016  

v kancelárii  obecného  úradu v Šuriciach  o 17.00 hodine. 

Počet poslancov:             5 

Prítomní:                  1/  Tódorová  Janka,  poslankyňa OZ 

                                   2/  Nagy  Zoltán,  poslanec OZ 

           3/  Bc. Mede Richard,  poslanec OZ 

           4/  Ádám Róbert,  poslanec  OZ 

           5/  Ing. Mikulová Monika,  poslankyňa 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  všetci členovia pléna a starosta  

konštatoval, že  zasadnutie obecného  zastupiteľstva je uznášania  schopná. Na zasadnutí  

boli prítomní aj z radov obyvateľov obce.  Pred začatím  schôdze  prítomní  občania  požiadali  

o kamerovú  nahrávku  celej schôdze.  Starosta obce  s tým  nesúhlasil  a dal  hlasovať 

členom pléna,  aby  nebola kamera na schôdzi.  Členovia pléna  odsúhlasili  rokovanie  

obecného  zastupiteľstva bez  kamery. 

 

2//   Schválenie  programu  rokovania 

         Starosta obce doporučil  obecnému  zastupiteľstvu  schváliť nasledovný  program. 

         1/  Zahájenie 

         2/  Schválenie  programu rokovania 

         3/  Voľba  overovateľov zápisnice, návrhovej  komisie a určenie  zapisovateľky 

 



         4/  Informácia o Európskych  štrukturálnych a invest. fondoch – Mgr. Kovács Szabolcs 

         5/  Žiadosti a návrhy od obyvateľov  obce  -  Dávid Szabolcs – 4 návrhy na prerokovanie 

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

         7/  Správa starostu  obce 

         8/  Schválenie  VZN o odpadoch 

         9/  Schválenie  Programu rozvoja obce  2006 – 2013 

       10/  Diskusia + Rôzne 

       11/  Schválenie  uznesení 

       12/  Záver 

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

Prítomní:    5,             Za:     5,               Proti:      0,                Zdržal sa:     0,  

 

3//   Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky  a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil  za zapisovateľku  zápisnice  Alžbetu Urbánovú  pracovníčku  obecného 

úradu. 

Za overovateľov   zápisnice  určil: 

      1/  Nagy Zoltán, poslanec OZ 

      2/  Mede  Richard,  poslanec OZ 

Voľba návrhovej komisie: 

      1/  Tódorová Janka, poslankyňa  OZ 

      2/  Ing. Mikulová  Monika,  poslankyňa  OZ 

      3/  Ádám  Róbert,  poslanec  OZ 

Na  začiatku  schôdze  p. SzóÁron  uviedol,  že členovia pléna  nech  zodpovedajú  za pravdu, 

čo  podpíšu  v zápisnici. 

 

4//   Informácia o Európskych štrukturálnych a investičných  fondoch  

         p. Kovács Szabolcs – ako občan  našej obce informoval plénum  a ostatných prítomných 

o možnosti  získania finančných  prostriedkov  z Európskych fondov najmä  na projekty. 

Projekty  na:   -   poľnohospodárstvo 

                              na agroturistiku 



                            asfaltovanie  miestnej  komunikácie 

                            na  znovuotvorenie  materskej  školy a základnej  školy 

                            na  nezamestnanosť -  projekty  v rámci  Úradu  práce 

                            na  odpadové  hospodárstvo 

Konštatoval, že  v rámci  operačných  programov  obce  môžu  získať nové  pracovné  miesta. 

       p. Kovács  uviedol, že  starosta obce  dostal z Bratislavy  viaceré  ponuky  na  podanie 

projektov.  Finančné  prostriedky  na tieto  projekty treba  žiadať  z Európskych  fondov.  

Ďalej  navrhuje  obci  zobrať  úver  na tieto projekty. 

Starosta obce =  konštatoval, že áno dostali sme ponuky od tejto Bratislavskej firmy ale už to 

bolo neskoro, nakoľko naše podané projekty už boli v priebehu realizácie. Osobne som im 

vysvetlil  cez telefonickom dohovore.     

 Mede Richard  ako  poslanec  odpovedal, že obec  ešte platí  starý  úver a má  vyrovnaný  

rozpočet. 

Tima Alfréd -  netreba  kritizovať a klásť si otázky pre p. starostu,  on vie ako a na čo  podať  

projekty  na získanie  finančných  prostriedkov. 

Starosta  obce -  odpovedal  p.  Kovácsovi  na jeho  vystúpenie. Uviedol, na tieto výzvy čo p. 

Kovács tu ukazuje, naša obec  má  vypracované aj  podané viac  projektov  na získanie fin.  

prostriedkov.  Nasledovné: 

a/  na  úpravu  verejného  priestranstva 

b/  na multifunkčné  ihrisko 

c/  na  rekonštrukciu  kultúrneho  domu -  výmena okien a dverí + zateplenie 

d/  rekonštrukcia  miestnej komunikácie – asfaltovanie  /malá  strana/ 

Starosta ďalej  konštatoval, že  práve  teraz  boli  zamerať  Materskú školu a starú  Základnú  

školu  a dali  ponuku  na rekonštrukciu  týchto  budov  v hodnote  150 – 200 tis.  Eur. Starosta  

obce  konštatoval, že  po prehliadke budovy  ponuknutá  suma  nestačí na krytie  výdavkov 

na  tieto budovy.  Navrhuje  rekonštruovať  Športový  areál  z týchto fin. prostriedkov. 

Kovács  Szabolcs =  chce  požiadať  starostu obce, aby sa kontaktoval s p. Mihályom  

v Bratislave  ohľadne projektov. 

=  treba  podporovať aj  dôchodcov 

=  treba  podporovať aj  farský  úrad – miestneho  farára 

Starosta =  odpovedal, že  vyzval dôchodcov,  aby zriadili  výbor a potom následne požiadať 

o podporu. 

=  tiež už vyzval aj p. farára,  aby zriadil  farskú  radu 

 



SzóÁron  =   ako občan uviedol, že  kanalizácia  v obci  Šurice  je vážna  vec. 

Prečo sa  nepodala  obec  projekt do  Eurofondov  na kanalizáciu. Podľa jeho  informáciu  

obec  mala možnosť v spolupráci  s obcou  Hajnáčka vybaviť  projekt na kanalizáciu,  ale 

starosta v tejto  veci  nekonal.  

=  divoká  skládka -  v zápisnici,  ktorá sa konala v marci  boli písané  klamstvá,  že on a jeho  

rodina  tam  nosili  smeti a odpad  /lokalita  Síksara/. 

=  drevená konštrukcia  pri Kultúrnom dome – najdôležitejšia  vec, aby  pozemok bol 

usporiadaný pod  stavbou. Podľa môjho  vedomia  nie je vysporiadaný  pozemok pod 

altánkom.  

Medeová Estera  =  p. Szó Áron  vie len  kritizovať aj  poslanca p.  Medeho  Richarda.  Vo 

svojej diskusii  spomína stále  „Políciu“,  „Okresný súd“ a  „Okresnú  prokuratúru“. 

Soós  Július  =  občan – podporuje  občana  Kovácsa Szabolcsa,  aby starosta  vybavoval 

finančné  prostriedky v Bratislave  pre našu  obec. 

Starosta = konštatoval, že voči jeho osobe v poslednom období je zámerne vedená 

diskreditačná kampaň. Tým pádom sú občania Šurice dezinformovaný. Osobne si myslím, že 

občania našej obci sú múdry  a na tieto nepravdivé informácie nenaletia. 

K tomuto  bodu  bola  vyčerpaná  aj  diskusia. 

 

5//   Žiadosti a návrhy  od obyvateľov  obce – od Dávid Szabolcs 

Žiadosť  od  občana  -  Dávid Szabolcs  na prerokovanie  4  body. 

Bod č.  1  - zmena  prevádzkového  času VO v obci – predĺženie  večernej prevádzky min. 

o hodinu, ráno  tiež  predĺžiť zapínanie  aspoň o hodinu  skôr. 

Starosta obce  povedal, že  zmena na VO bola vždy  v decembri. Členovia  pléna diskutovali  

o zmenu a rozhodnúť  budú  na nasledujúcom   zasadnutí  pléna.   

Mede  Richard =  ako  poslanec  informoval  prítomných,  že na marcovom  zasadnutí  pléna 

sa členovia rozhodli ,  aby namontovali  3  lampy  pri obecnej  studne  na prístrešok. 

Dávid  Szabolcs  =  ako  občan  ponúka  2 ks led  lampy  ako sponzorský  dar pri obecnej 

studni  na  prístrešok. 

Bod č. 2  =  v prípade  nesúhlasu  starostu s prenajatím  parcely  č. 542/1  navrhuje zaviazať  

obec  ku koseniu  v mesiacoch  máj až  september aspoň  raz  mesačne.  

Starosta obce  =  navrhuje dať do  prenájmu celý areál t.j.:  všetky 5  parcely  po  predložení  

podpísanej nájomnej  zmluvy  s vlastníkmi.  Ďalej konštatoval,  že  obecný  úrad  každý rok 

dal pokosiť ihrisko. Starosta obce navrhoval  verejné priestranstvo  pri  kultúrnom  dome  pre 

deti. 



Kovács  Szabolcs  =  ako občan – tlmočil, že  miestny farár  bude  udržiavať  ihrisko a bude 

kosiť aj trávu.  

Medeová  Estera =  ako občan  informoval prítomných,  že p. farár  podal  viac projektov na 

rekonštrukciu  kostola aj na  rekonštrukciu  klavíra.  Ako  občan aj  ona  sponzoruje  miestny 

farský  úrad,  od roku  2003  ona robí  účtovníctvo  pre  farský  úrad Šurice.  

 

Dávidová  Nikoleta  =   ako občan  ona by chcela  pomáhať  obci  pri  kosení  futbalového  

ihriska,  ale  od  obecného  úradu  dostala  jednu  „výzvu“  ohľadom pozbieranie sena po 

pokosení trávy. 

Bod  č.  3  =   schválenie  kosenia viackrát ročne  okolo  všetkých činžiakov  v obci  podľa 

potreby 

Dávid  Szabolcs  =  konštatoval, že  obec  kosí  bezplatne  aj  také  parcely, ktoré  nie sú v jej  

výlučnom  vlastníctve  ako  pred  administratívnou  budovou  bývalého  družstva. 

Starosta  =  odpovedal tak, že nakoľko vlastník  budovy  býva  ďaleko  obec  pokosí pred  

budovou  trávu. Členovia  pléna  prehodnotili  bod č.  3  a nesúhlasili  s kosením okolo  

činžiaku  /pozemok  okolo činžiaku  patrí  farskému  úradu/.   

Bod  č.  4  =  zverejnenie a sprístupnenie  všetkých verejných  obstarávaní a následne zmlúv  

a prevedených  prác,  výberových  konaní  od roku  2010.  /Slobodný prístup  k informáciám/  

Tima  Alfréd  =  ako  občan  povedal, že zákon 211/2000 je úplne o inom čo p. Dávid žiada. 

Jedným z princípov zákona o slobode informácií je princíp zákazu zneužitia práva.   

Starosta obce  informoval  prítomných,  že nad  5.000,- Eur  každá obec  musí vykonať 

celoštátne elektronické  verejné  obstarávanie. Tieto verejné obstarávanie dá sa nájsť na 

verejnej Slovenskej webovej stránky. Do 5.000,-Eur obec vypracúva verejné obstarávanie, 

podľa schválenej Vnútornej smernice č. 04/2011. Tam sa jedná hlavne o cenové ponuky. 

Cenové ponuky treba zverejňovať, podľa vzoru Súhrnnej správy obce. Obec  má všetky 

faktúry, objednávky a zmluvy   v  zmysle zákona  zverejnené  na internetovej  stránke  obcí 

Šurice. 

 

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

Správu  predložil pléne  p. Végh  starosta obce.  Konštatoval, že nemal  žiadnu  úlohu na 

plnenie  z minulej  schôdze. Informoval  členov  pléna  o činnosti z predošlého  zasadnutia. 

=  vyhotovenie  lavíc na oddychovanie  pre  občanov 

=  vyhotovenie drevených  kvetináčov 

=  deň  detí – akcia  bola  usporiadaná  5.  júna  2016 v areáli  kultúrneho  domu v Šuriciach 

 



  

Starosta  obce  ostatné  body  programu  nedal  prerokovať,  nakoľko  p. Szó Áron 

vyrušoval  počas  celej  schôdze,  chcel  diskutovať  iba on.  Nedal  slovo  ani  starostovi ani  

poslancom.  Preto  p. starosta  dal hlasovať  za  ukončenie rokovania.  Členovia  obecného  

zastupiteľstva  hlasovali  za ukončenie  schôdze a starosta  ukončil  rokovanie.  Zvyšné  body  

programu  neboli  prerokované  na  zasadnutí  ani  žiadne  uznesenie  nebolo  schválené. 

Hlasovanie:     Prítomní:   5,          Za:     5,             Proti:     0,            Zdržal sa:      0, 

 

 Na záver  plenárneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva starosta obce  poďakoval  

prítomným za účasť  a rokovanie  ukončil. 

              V zápisnici nie sú uvedené žiadne invektívy ktoré proti sebe použili občania.      

 

 

 

Starosta obce: 

Végh  Zoltán v.r. 

 

 

 I. overovateľ:                                                                                             II.  overovateľ: 

Nagy  Zoltán v.r.                                                                                         Bc. Mede  Richard v.r. 

 

Zapísala: 

 

    


