Obec Šurice /OcÚ/

980 33 Hajnáčka
Zápisnica

napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.9.2016
v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine.
Počet poslancov:
Prítomní:

5
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

Hostia/občania/:

Balázs Ladislav a Bodnár Ladislav

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.

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/ Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce
5/ Správa o činnosti z predošlého zasadnutia+ kontrola plnenia uznesení
6/ Správa a informácia starostu obce
7/ Informácia o stave rozpočtu, pohľadávok a záväzkov za I. polrok 2016

8/ Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce pod č.: 10/2016
9/ VZN č. 08/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci
9/ Diskusia
10/ Schválenie uznesení
11/ Záver
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a tak dal hlasovať za schválenie.
Prítomní:

5,

Za:

5,

Proti:

0,

Zdržal sa:

0,

3// Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbanovú, pracovníčku
obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Tódorová Janka, členka pléna
2/ Nagy Zoltán, člen pléna

4// Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce
a./ Žiadosť o prenájom pozemkov - M.B.R., s.r.o. Bratislava
par. č. 2679

- výmera 3935 m2

par. č. 2680

- výmera 1946 m2

par. č. 2681

- výmera 968 m2

par. č. 2682

- výmera 1358 m2

Žiadosť o prenájmu bolo schválené platnosťou od 01.01.2017 vo výške 300Eur/rok.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b./ Žiadosť o prenájom alebo odkúpenie nebytových priestorov/pozemku/ – od občana

Brozmanová Aneta, Šurice č. 16
Starosta obce konštatoval, že nebytový priestor s pozemkom sa nachádza na pozemku č.
15 v areáli bývalej školy na par. č. 345/5. Nebytový priestor ešte užívajú bývalý obecný
učiteľ s manželkou a platia mesačne nájomné za školský byt a ostatné nebytové priestory.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

c./ Prípis od Okresného súdu Lučenec – vo veci starostlivosti o maloleté dieťa –

Hajnalka Balážová nar. 28.7.2016 a ustanovenie za poručníka
Starosta obce informoval plénum s obsahom prípisu.
Úrad práce sociálnych vecí Fiľakovo navrhuje, aby Okresný súd vyniesol nasledujúci rozsudok:

„Súd určuje mal. Hajnalke Balážovej nar. 28.07.2016 za poručníka obec Šurice“.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5// 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.
= zmena prevádzkového času Verejného osvetlenia v obci už bola vykonaná, momentálne
svietime do 24,00hod. Starosta pripomenul členom zastupiteľstvu, že on osobne na
najbližšom stretnutí bude navrhovať aby od 01.01.2017 verejné osvetlenie svietilo bez
obmedzenia.
= žiadosť na prenájom futbalového ihriska od firmy Andrea Export-Import s.r.o - zo strany
obce nebol schválený prenájom s odôvodnením, že oni žiadali len časť futbalového areálu.

= žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie parcely vedľa futbalového ihriska od firmy
Andrea Export-Import s.r.o. Zo strany obce žiadosť bola schválená, nakoľko sa jednalo
o mobilný oplôtok s elektrickým pastierom čo plní podmienky realizácie oplotenia. Vydali
sme im povolenie aj súhlas ešte v mesiaci jún 2016 no už je september ale s oplotením
pozemku ešte nezačali.
6// Správa a informácia starostu obce
= informácia - Deň dôchodcov – bol usporiadaný na 1. septembra v Kultúrnom dome – Boli veľmi
dobré odozvy, že akcia bola usporiadaná na veľmi dobrej úrovni
= absolventská prax - obec podala žiadosť na Úrad práce Lučenec na 1 osobu – Kunyaová

Bertina - od 1.10.2016 bude na našom OÚ praxovať 6mesiacov.
= vysporiadanie pozemkov pod budovou - Kultúrny dom a Materská škola
Starosta konštatoval, že sa vybavuje odkúpenie pozemkov od vlastníkov pod budovami

MŠ a Kultúrny dom.
= informácia - v obci boli vykladané lavice na sedenie a smetné koše
= informácia o podanie projektu:

projekt na budovu Športového areálu - žiadosť bola odoslaná na Environmentálny fond
= informácia o podaní sťažnosti na Políciu, Prokuratúru a na Životné prostredie:
Áron Szó - občan našej obci postupne už po tretíkrát dal trestné oznámenie na moju osobu.
Hlásenie boli podané na Životné prostredie, Políciu a na Prokuratúru. No zatiaľ nič nebolo
dokázané a osobne si myslím, že ani nebude dokázané, nakoľko tieto oznámenie na moju
osobu boli len úmyselne vymyslené a vykonštruované.

= rekonštrukcia malej miestnosti v Kultúrnom dome - Jedná sa o zníženie stropu a položenie
plávajúcej podlahy.

= informácia - vyčistenie pozemkov - pri rodinnom dome č. 12, na pozemku č. 50,
= susedský spor medzi susedmi – Kovácsová Gabriela a Fodor Jozef ohľadne járku -

Starosta navrhuje rekonštrukciu odvodňovaciu járku pred domom Gabriely Kovácsovej ale
už len na budúci rok.
= informácia - starosta informoval plénum, že obecný úrad kúpil 2 malé brány a futbalovú
loptu pre deti a majú možnosť hrať sa v areáli kultúrneho domu.
7// Informácia o stave rozpočtu, pohľadávok a záväzkov za I. polrok 2016
Starosta obce predložil správu o plnení rozpočtu nasledovne.
plnenie príjmov

- 43%

- dane a poplatky - 34%

plnenie výdavkov

- 46%

úver dlhodobý

- 2.100,- € - vyplatený

Celkový úver bude splácaný v máji roku 2017.
pohľadávky

- 25.000,- €

záväzky

- 11.000,- €

úver dlhodobý – zostatok

-

4.300,- €

bankové účty

-

6.500,- €

stav pokladne

-

500,- €

Starosta obce na záver konštatoval, že finančná aj hospodárska situácia obce je
vyhovujúca.
8// Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce pod č.10/2016
Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9// VZN č. 08/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci
Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8// Diskusia
Ádám Róbert = informoval sa ohľadne projektov.
Starosta odpovedal, že má rozpracované 5 projekty, ale ešte nie sú schválené.

= má také poznatky, že v areáli bývalého chatkového tábora stavajú. Informuje sa, či
žiadali od obecného úradu povolenie na stavbu.
Starosta odpovedal, že nikto nežiadal o povolenie ale na budúce zasadnutie prinesie bližšiu
informáciu ohľadom tejto vecí.

= na stanici v bývalom areáli JRD je uzavretá obecná cesta a vlastníci nemôžu pohybovať
na vlastnom pozemku.
Starosta prisľúbil, bližšiu informáciu na budúce zasadnutie.
= má taký návrh, že smerom do cintorína od Domu smútku boli namontované vonkajšie
osvetlenie.

9// Schválenie uznesení
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 14.9.2016
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
Uznesenie č. 01/09/2016

b e r i e na vedomie
a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia
b/ plnenie rozpočtu za I. polrok 2016

Uznesenie č. 02/09/2016
schvaľuje
a/ prenájom pozemkov pre M.B.R., s.r.o. Bratislava v hodnote 300Eur/rok s platnosťou
od 01.01.2017.
b/ určenie za poručníka maloletého dieťaťa – Hajnalka Balážová nar. 28.7.2016 – obec

Šurice
c/ odkúpenie alebo zámenu pozemkov pod parcelami registra „E“ č.parcely: 40/3, 40/4,

41/3 a 42/5. Jedná sa o parcely pod Kultúrnym domom.
d/ rekonštrukciu malej miestnosti v Kultúrnom dome
e/ zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce pod č.: 10/2016
f/ VZN č. 08/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci

Uznesenie č. 03/09/2016

neschvaľuje
a/ prenájom alebo odkúpenie priestorov v areáli bývalej ZŠ /sklad dreva/

10// 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.

Overovateľ I.:

II. overovateľ:

Tódorová Janka v.r.

Nagy Zoltán v.r.

Zapísala:

