
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 

    

Zápisnica 

     napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  18.3.2016 
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 

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

Ospravedlnený:        4/  Ádám Róbert, poslanec OZ 

Práceneschopný:      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 3 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/  Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

        4/  Schválenie výplaty starostu na rok  2016 

        5/  Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce  

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



      7/  Správa hlavnej kontrolórky za rok 2015 

      8/  Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

      9/  Schválenie inventarizácie za rok 2015 

     10/ Schválenie zásady pre tvorbu sociálneho fondu  

     11/ Schválenie vnútorného predpisu o finančnom riadení  

     12/ Správa starostu obce 

     13/ Diskusia- Rôzne 

     14/ Schválenie uznesení 

     15/ Záver 

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

Prítomní:    3,                Za:      3,                 Proti:    0,                       Zdržal sa:        0, 

 

3//   Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

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

Za overovateľov zápisnice určil: 

         1/ Nagy Zoltán, člen pléna 

         2/ Tódorová Janka, členka pléna 

 

4//   Schválenie  výplaty starostu na rok 2016 

         P. starosta obce pripomenul, že jeho plat sa vypočíta podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z.z. v platnom znení ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 
rok a násobkom podľa § 4 ods. 1 zákona – t.j. podľa platovej skupiny podľa počtu obyvateľov 
obce. Obec plat starostu od 01.01.2016, podľa zmeny zákona nie je povinná v zápisnici 
obecného zastupiteľstva vyčísliť v presnej výške stanovenej v eurách. 

          Obecné zastupiteľstvo prerokúva plat starostu len v prípade  keď rozhoduje o zvýšení 
platu starostu podľa § 4 od. 2 zákona č. 253/1194 Z.z. /t.j.:  od 0% až o 70%/. V ostatných 
prípadoch obecné zastupiteľstvo plat starostu neprerokúva. 

         Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie tarifného platu, podľa § 4 ods 2 zákona o 25%. 
Zvýšenie je na rovnakej úrovni  oproti vlaňajšiemu roku.    

 

Hlasovanie:             Za:     3,               Proti:     0,            Zdržal sa:        0,   



 

5//   Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce 

         P. starosta obce informoval prítomných,  že na toto zasadnutie zatiaľ neprišiel žiadny 
občan  z našej obci. Aj napriek tomu dal odhlasovať aby zasadnutie po piatom bode bolo 
neverejné nakoľko predmetom ďalšieho rokovania sú informácie chránené, podľa 
osobitných zákonov. 

Hlasovanie:                    Za   3,              Proti:    0,           Zdržal sa:    0,  

    

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

         Správu predložil pléne p. Végh starosta obce. Vyhodnotil diskusiu minulej schôdze. 
Konštatoval, že nemal žiadnu úlohu na plnenie z minulej schôdze. Informoval členov pléna 
o činnosti z predošlého zasadnutia. 

=   návrh na otvorenie Pohostinstva v obci -  zatiaľ nikto neprihlásil 

=   návrh na vykladanie lavíc na oddychovanie  pre občanov – už sú v štádií vyhotovenia 

=   vyhotovenie drevených kvetináčov- aj kvetináče už robia 

=   sociálny prípad – Tranová Ildikó – starosta konštatoval, že dostala sociálnu výpomoc. Bola 
umiestnená v kultúrnom dome v mesiaci  január a február, keď boli veľké mrazy. 

           V priebehu rokovania šiesteho bodu prišiel do miestnosti p. Alfréd Tima a ujal sa 
miesta.  P. starosta ho privítal a povedal mu, že prišiel neskoro, že po piatom bode rokovaní 
máme  zasadnutie vyhlásené za neverejné. Je to odhlasované s prítomnými poslancami. 
Potom p. starosta navrhoval aby sme sa vrátili na piaty bod rokovania a tam môže p. Tima 
Alfréd vyjadriť sa k celej veci, že prečo a s akými problémami  prišiel a čo chce riešiť na 
našom obecnom zastupiteľstve. P. Tima povedal, že on chce riešiť problémy so smetím 
v našej obci. P. starosta mu povedal, že nech sa páči máte  slovo a môžete začať. P. Tima 
povedal, že on tu chce ostať naďalej on chce rozprávať len v diskusii a pýtal sa, že o aké tajné 
vecí sa jedná na tomto zastupiteľstve. P. starosta mu povedal, že Obecné zastupiteľstvo 
môže vyhlásiť rokovania za neverejné ak je predmetom rokovania sú informácie chránené, 
podľa osobitných zákonov. Obecné zastupiteľstvo nemôžu vyhlásiť za neverejné ak 
predmetom rokovania sú : 

a/  použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom 
funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce. 

b/  nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä  prevod vlastníctva k majetku vo 
vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku 
obce do užívania iným osobám 

      P. starosta a aj poslanci p. Timovi  ponúkali možnosť predviesť svoj prejav ale dotyčný 
postavil a odišiel z miestností.        



 

7//   Správa hlavnej kontrolórky za rok 2015 

         Správu predložila  pléne kontrolórka obce  z kontroly za rok 2015. Konštatovala, že 
kontrola bola vykonaná v zmysle zákona o obecnom zriadení. Bola zameraná na kontrolu 
čerpania rozpočtu a na účelovosť použitia finančných prostriedkov. Pri kontrole neboli  
zistené žiadne nedostatky. Obec v roku 2015 s finančnými prostriedkami nešafárila, 
hospodárila dobre a dosiahla veľmi dobrý hospodársky výsledok. Obec disponuje 
dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce a na 
uhrádzanie záväzkov. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  Správa z kontroly 
bola vyložená k nahliadnutiu pre členov pléna. 

 

8//   Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

         Záverečný účet je vypracovaný na základe finančného výkazu k 31.12.2015. Bol 
predložený k nahliadnutiu pre členov pléna na zasadnutí. Členovia pléna odsúhlasili 
záverečný účet za rok 2015.- 

Hlasovanie:                  Za:     3,              Proti:        0,             Zdržal sa:     0,  

 

9//   Schválenie inventarizácie za rok  2015 

         Predseda  inventarizačnej komisie  predložil pre členov pléna správu o vykonaní 
inventúry k 31.12.2015  nasledovne:  

    a/ zápisnica o vykonaní inventarizácie za rok 2015 

Starosta obce navrhuje schváliť inventúru  tak ako  bola predložená zápisnica. 

Predseda inventarizačnej komisie navrhuje vyradiť  postupne každý  rok  staré veci 
z inventára. 

Hlasovanie:             Za:      3,                Proti:       0,                      Zdržal sa:       0, 

 

10//  Schválenie zásady pre tvorbu sociálneho fondu 

         Starosta obce predložil pléne „Zásady pre tvorbu sociálneho fondu“, ktorý bol 
predložený k nahliadnutiu pre členov pléna. Členovia pléna mohli dať pripomienky. Po 
preštudovaní  materiálu  jednohlasne  schválili. 

Hlasovanie:               Za:      3,                Proti:         0,               Zdržal sa:       0, 

 

 

 



 

11//  Schválenie vnútorného predpisu o finančnom  riadení 

          Starosta obce predložil pléne  „Vnútorný predpis – Smernicu“ o finančnom riadení 
a finančnej kontrole vydaná  podľa zákona č. 357/2015. Členovia pléna po preštudovaní 
Smernice jednohlasne schválili.  

Hlasovanie:                  Za:       3,           Proti:        0,                Zdržal sa:       0, 

12//  Správa  starostu obce 

=  p. starosta začal svoju správu s novým zákonom o odpadoch. Povedal, že nový zákon 
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. prináša zásadné koncepčné zmeny do celého odpadového 
hospodárstva, pričom mnohé zmeny sa dotknú aj obcí. Významná zmena nastáva v systéme 
triedeného zberu, ruší sa Recyklačný fond a zodpovednosť za triedený zber odpadov 
z vyhradených výrobkov prechádza priamo na výrobcov čo prináša pre obce dôležité zmeny 
pri zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. V systéme triedeného zberu budú pôsobiť 
nové subjekty ako koordinačné centrá. V súlade so zákonom naša obec uzatvorila zmluvu   
s ENVI-PAK s.r.o. ako našim budúcim koordinačným centrom. 

=  informácia o podaní sťažnosti na  Okresný úrad ŽP Lučenec ohľadom vytvorenia čiernej 
skládky v našej obci v lokalite „Síksara“. Starosta konštatoval, že sťažnosť podal na náš OÚ  
náš občan Szó Áron. Odstránenie čiernej  skládky je v štádiu riešení ale v celej záležitosti to je 
najsmutnejšie,  že menovaný a jeho rodina tam tak tiež nosili  smetí a odpady a nie v malom 
množstve.  Žiaľ  sú ľudia v našej obci aj z takéto charakteru.     

=  prijaté sťažnosti od občana  Šoóš Július, Šurice 95 -  občan  svoju sťažnosť odôvodnil tým, 
že priamo v jeho susedstve pod č. 96  chová občan  Szójózsef Ján  ovce  v počte  cca  150 ks. 
Starosta konštatoval,  že  boli na prehliadke na mieste chovu od vyšších orgánov, ale zatiaľ 
konečný verdikt nemáme. 

=  bola podaná žiadosť od:  Poľovnícka spoločnosť – Pohanský hrad Šurice –Žiadosť 
o povolenie  na čistenie poľných ciest“. Starosta obce dal písomne  súhlasné stanovisko. 

=  návrh od starostu – podpora obce pri  narodení dieťaťa – vo výške 100,- € na každé dieťa 

=  úmrtie občana – Volentier Karol – od  roku 2010 je v Tornaľi v Domove soc. služieb 

=  informácia – rodinný dom č. 174 – zamerané na podnikanie – stolárstvo 

=  občianka  – Ori Judita – bola jej daná sociálna výpomoc  od obecného úradu /kachle na 
kúrenie/ 

=  podané projekty:   a/ rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie + výmena okien a dverí 

          b/  úprava miestnej komunikácie /asfaltovanie/  malá strana 

          c/ multifunkčné ihrisko 

          d/ kamerový systém  -  pokračovanie 



=  návrh na usporiadanie akcie – „Deň  dôchodcov“ – starosta navrhuje v mesiaci október  
a poslať pozvánku pre dôchodcov nad 62 rokov 

=  návrh na usporiadanie akcie – „Deň detí“ – starosta navrhuje v mesiaci jún  

=  informácia o vykonaní voľby do NR SR – dňa 5.3.2016 – účasť na voľby bola 42% 

=  aktivačné práce – práce pokračujú  aj v roku 2016 – pracuje v obci 16 nezamestnaných 
a odrobia v týždni 20 hodín  

=  sťažnosť od občianky -  Ádámová Zuzana  na občana  Fraňo Vojtech. Sťažovala sa, že robí 
v našej obci nepríjemnosti, chodí po obci požičať peniaze. Starosta konštatoval, že na 
menovaného sú aj boli iné sťažnosti, keď sa situácia  nezlepší tak budeme  musieť urobiť 
opatrenia.   

=  informácia o zrušení účtu  „Podpora obce“ – starosta informoval plénum, že účet bol  
zriadený pre 2% - nú  daň 

=  informácia – daň z nehnuteľnosti  - Sós Tibor , Pinciná  - od roku 2013 neplatil daň  
a polovicu pohľadávky vyrovnal tak, že  daroval obci 2ks  ošípané. 

=  p. starosta pripomenul, že v mesiaci november 2015 firma Andrea Export-Import s.r.o so 
sídlom vo Fiľakove nás žiadala o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa, podľa par. 47 
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

    Žiadosť bola zamietnutá z našej strany a nevydávalo požadovaný súhlas na výrub drevín 
mimo lesa, nakoľko nájomná zmluva medzi subjektami Andrea Export-Import s.r.o. a 
Urbársky spolok Šurice p.s. bola v celom rozsahu neplatná. Odôvodnenie bolo nasledovné: 

          1./ Urbársky spolok p.s Šurice vo veci uzavretia nájomnej zmluvy konal v rozpore so 
zmluvou o pozemkovom spoločenstve zo dňa 23.02.2014-čl. VI. Valné zhromaždenia odst. 1. 
písm. e, podľa ktorého Valné zhromaždenie rozhoduje o hospodárení spoločenstva, spôsobe 
užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva. 

          2./  K platnosti nájomnej zmluvy, podľa Zmluvy o pozemkovom spoločenstva z poukazu 
na čl. VI. bod 5, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšie člena výboru. 

           

13//  Diskusia 

Mede  Richard  =  navrhuje namontovať pri obecnej  studne  /tečiaca/  na prístrešok  3 
lampy, aby tam svietili večer. 

Nagy Zoltán  =  návrh na vykladanie  odpadových vriec do dediny 

=  dotazuje sa , či zbierajú smeti  od bývalého družstva smerom na hlavnú cestu do križovatky 

=  návrh od poslanca – na deň deti  usporiadať nejaké hry a pre deti piecť palacinky a lángoš. 

=  návrh  na usporiadanie akcie – veterán akcia na 1. mája -  starosta obce aj ostatní členovia 
podporia návrh. 



=  informuje sa, či môže vyčistiť cestu /kríky/ na  Soví hrad. 

Vargová Judita = mala návrh, že či sa nedalo vybudovať pred kuchyňou jednu menšiu 
miestnosť. Začala sa diskusia o návrhu. Z diskusií vyšiel návrh, že radšej urobiť zastrešenie na 
trase – od kuchyne ku vchodu kultúrneho domu z bočnej strany. Starosta konštatoval, že je 
to jeho starý sen na tomto mieste a v tejto vzdialenosti vybudovať tzv. prístrešok. Už len na 
rade,  zistiť cenovú ponuku a zohnať na to finančné prostriedky.  

 

14//  Schválenie uznesení 

 

UZNESENIE 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa  18.3.2016 

 

Uznesenie č.  1/03/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 

b e r i e   na  vedomie 

a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia 

b/ správu hlavnej kontrolórky za rok 2015 

 

Uznesenie č.  2/03/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 

s c h v a ľ u j e 

a/ že dnešné zasadnutie po piatom bode rokovania bude neverejné 

b/ záverečný účet za rok 2015 

c/ inventarizáciu za rok 2015 

d/ zásady pre tvorbu sociálneho fondu 

e/ vnútorné predpisy o finančnom riadení 

f/ uzavretie budúcej zmluvy s ENVI-PAK  a.s. /t.j. nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi  

    z neobalových výrobkov/, podľa § 289 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného   

    zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 



g/ motiváciu rodičov pri  narodení dieťaťa  vo výške  100,- €/dieťa 

h/ vybudovanie altánku pri Kultúrnom dome 

i/  nákup 4ks lavičky na sedenie a 4ks kvetináče 

j/  usporiadanie  „Deň detí“ v mesiaci jún 2016 

k/  usporiadanie „Deň dôchodcov“ v mesiaci september 2016 

l/ usporiadanie „Stretnutie veteránov starých mot. vozidiel“ na 1.mája 2016 

 

Uznesenie  č.  3/03/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 

z v y š u j e 

a/ plat starostu Zoltánovi Véghovi,  podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994  o 25%. 

 

15//  Záver 

          Po predložení návrhu 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: 

Nagy Zoltán v.r.                                                                                   Tódorová Janka v.r. 

 

Zapísala:             

            

 

                               


