Obec Šurice /OcÚ/

980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 5.12.2014 v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 15.00 hodine.
Počet poslancov:
Prítomní:

5

Novozvolený starosta:
Végh Zoltán
Novozvolení poslanci:
1/ Tódorová Janka
2/ Nagy Zoltán
3/ Ing. Mikulová Monika
Staronoví poslanci:
4/ Ádám Róbert
5/ Bc. Mede Richard
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odchádzajúci poslanci:
1/ Ing. Mihályová Eleonóra
2/ Czene Ladislav - omlúvený
3/ Mihály Alexander - omlúvený
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných. Konštatoval, že 1. zasadnutie bolo zvolané pozvánkou. Zistil, že na
zasadnutí je prítomný každý člen pléna obecného zastupiteľstva zvolených vo voľbách
15. novembra 2014 a preto je uznášania schopné. Bola prítomná aj jedna odchádzajúca
členka - Ing. Mihályová Eleonóra.
Starosta obce doporučil, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo rozdelené na
dve časti a to na ustanovujúce a pracovné, podľa nasledovného programu:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Otvorenie
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky volieb - správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obci a
odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnie, prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva v Šuriciach
Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Zvolenie zástupcu starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Návrh a voľba na zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov a členov
Schválenie rozpočtu na rok 2015
Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Určenie platu starostu
Diskusia - Rôzne
Uznesenie
Záver

2.// Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce po schválení programu prikročilo k prerokovaniu jednotlivých bodov
programu.
3.// Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku:
1/ Urbánová Alžbeta, pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Ing. Mikulová Monika
2/ Bc. Mede Richard
4.// Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie podala informáciu o priebehu a výsledkoch
volieb dňa 15. novembra 2014. Z celkového počtu voličov 439 hlasovalo 165 občanov,
čo v percentuálnom vyjadrení je 37%. Počet platných hlasov pre voľby do obecného
zastupiteľstva 159 a počet platných hlasov na voľby starostu - 149. Počet neplatných
hlasov bolo 16. Súčasťou zápisnice bude zoznam kandidátov podľa poradí hlasov a tiež
aj novozvolený starosta podľa získaných hlasov. A na záver predsedkyňa pristúpila
k odovzdávaniu „Osvedčenie o zvolení za starostu a za poslancov“.
5.// Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnie, prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce prečítal znenie sľubu /text podľa zákona o voľbách/ pre seba. Po
zložení sľubu novozvolený starosta potvrdil so svojim podpisom zloženie sľubu a viedol
ďalej rokovanie.
6.// Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva v Šuriciach
Novozvolený starosta obce prečítal znenie sľubu pre novozvolených poslancov a
novozvolený poslanci potvrdili so svojimi podpismi zloženie sľubu, menovite podľa poradí
hlasov: Tódorová Janka, Ádám Róbert, Nagy Zoltán, Bc. Mede Richard, Ing. Mikulová
Monika.
Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa a oznámi to prítomným.
7.// Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Novozvolený starosta predniesol svoj volebný program na nasledujúce volebné
obdobie. Z obsahu:
= asfaltovanie obecnej cesty - pokračovanie - malá strana
dokončenie cestu do cintorína
= dokončiť druhú polovicu asfaltovanie na štátnej spojovacej ceste /žel.stanica – Obecný
most/
= rekonštrukcia kultúrneho domu /zateplenie budovy, výmena okien a dverí/
= zastrešenie obecnej studne
Ďalej poďakoval za dôveru voličov vo voľbách a zaželal novozvolenému zastupiteľstvu
veľa elánu, síl a zdravia do nasledujúceho volebného obdobia s presvedčením, že
spolupráca starostu a členov zastupiteľstva bude veľmi úspešná a ústretová.

8.// Zvolenie zástupcu starostu
Starosta obce predložil návrh na voľbu zástupcu starostu a to na:
Tódorová Janka
Konštatoval, že ona získala najviac hlasov a týmto pádom jednoznačne zvíťazila nad
ostatnými , preto ju navrhuje za zástupkyňu. Členovia pléna jednohlasne súhlasili
s návrhom starostu.
9.// Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Starosta obce poveruje poslanca Bc. Richarda Medeho zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. To bude platiť v tomto prípade keď ani starosta a ani jej zástupkyňa
nebudú môcť si zvolávať zasadnutie OZ. Členovia pléna jednohlasne súhlasili s návrhom
starostu.
10.// Návrh a voľba na zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu ich
predsedov a členov nasledovne:
Komisia ochrany verejného poriadku a občianske sťažnosti / KOVP + OS /
predseda –
Ádám Róbert
členovia –
Nagy Zoltán - ako poslanec
z radov obyvateľov - 3 členovia
Stavebná komisia + komisia životného prostredia
predseda –
Bc. Mede Richard
členovia –
Nagy Zoltán - ako poslanec
z radov obyvateľov - 3 členovia
Starosta obce oboznámil predsedov komisií s úlohami na jednotlivých úsekoch. Obidva
predsedovia prijali návrh na post predsedu a prisľúbili, že zoznam ďalších členov do komisií
predložia na marcovom zasadnutí.
Zriadiť a koordinovať tieto dve komisie bude mať na starosti zástupkyňa starostu.
11.// Schválenie rozpočtu na rok 2015
Starosta obce navrhuje pracovať podľa provizórneho rozpočtu ako bolo v roku 2014.
To znamená, že pokiaľ rozpočet nebude schválený na rok 2015 žiadne účtovanie nebudú
prebiehať na OÚ. Konkrétny a spresnený rozpočet by bol predložený na schválenie na
marcovom zasadnutí pléna roku 2015. Členovia pléna s predloženým návrhom súhlasili.
12.// Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Starosta obce predložil VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015. Navrhuje zmeny
oproti roku 2014 aj pre obyvateľov aj pre podnikateľov. Navrhuje zvýšiť dane z
nehnuteľnosti o 20% daň na rok 2015. Pripomenul, že posledné také zvýšenie boli v našej
obci pred štyrmi rokmi a pri tom s porovnaním ostatnými susednými obcami máme dosť
nízke sadzby dane.
Ostatné zmeny a zvýšenia:
poplatok za odvoz smetí na jednu osobu - zo 7,- na 9,- €
za vodné - z 0,60 na 0,70 €/m3
nájom za školský byt - z 35,- na 40,- € /mesiac
poplatok za Dom smútku - z 17,- na 20,- € pri úmrtí

Starosta pripomenul, že keby sme chceli byť rentabilný pri odvoze smetí mali by sme
zvýšiť poplatok na 15Eur/osoba a vodné by sme mali zvýšiť na 1,50/m3. V týchto
prípadoch vyskytnuté nedoplatky musí splácať Obecný úrad.
Členovia pléna hlasovali nasledovne:
Prítomní: 5,
Za: 3,
Proti: 2,

Zdržal sa: 0,

13.// Určenie platu starostu
Starosta predložil v súlade so zákonom NR SR č. 253/1997 č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostu vo výške: 1.632,- €.
Členovia pléna súhlasili s platom starostu.
14.// Diskusia - Rôzne
= návrh na rozdelenie obvodov pre členov obecného zastupiteľstva
= predaj časti rodinného domu č. 130 - spoločný pozemok s obecným úradom
= návrh na zapnutie svietidlá v obci na obecnom verejnom osvetlení
= usporiadanie Mikulášskej oslavy pre detí
= premiestnenie veľkoobjemového kontajnera z pôvodného na iné miesto
= odvoz komunálnych odpadov - zvýšenie z 15 na 16 vývozov/rok od 1.1.2015
= žiadosť občana – Jozef Szó - podpísanie plnej moci na zastupovanie ohľadne zriadenia
poľovného revíru
= žiadosť o informáciu - ohľadom predaja pozemku v areáli Šurice-Salaš - od občana
Jozef Szó
Diskusia
Bc. Mede Richard = poďakoval za dôveru voličom vo voľbách
= navrhuje urobiť nové výmery pri rodinných domoch
= nenavrhuje podpísať plnú moc pre Szó Jozefa na zastupovanie ohľadne zriadenia
poľovného revíru - podporí len starostu na zastupovanie vo všetkých záležitostiach ohľadne
zriadenie poľovného revíru
= podporuje návrh starostu na zvýšenie dani z nehnuteľnosti na rok 2015
= podporuje premiestniť kontajner na druhé miesto, kde sa dá uzamknúť bránu
Ing. Mihályová Eleonóra
= navrhuje poslať „oznámenie“ pre obyvateľov, že robia nové výmery pri rodinných
domoch, alebo sa informovať obyvateľov cez miestny rozhlas.
Ádám Róbert
= navrhuje rozposlať „rozpočet na rok 2015“ v papierovej forme pre každého poslanca
= VZN o dani z nehnuteľnosti - navrhuje nasledovné zvýšenie
daň pre fyzické a právnické osoby - 10% zvýšenie
poplatok za odvoz smetí - na 8,- €
poplatok za Dom smútku - na 18,- €
za vodné - nech ostáva 0,60 centov
nájom za školský byt - nech ostáva 35,- €

= verejné osvetlenie - aby na verejnom osvetlení boli zapnuté všetky druhé svietidlá, ktoré
doteraz nesvietili
= ohľadne plnej moci na zastupovanie - navrhuje podpísať ohľadne zriadenia poľovného
revíru tomu, kto zaplatí viac nájmu
= nenavrhuje predať rodinný dom pod č.d. 130 cudzím osobám nech to kúpi Obecný úrad

Starosta obce odpovedal ohľadne zriadenia poľ.práva, že teraz ne ide o podpísanie
zmluvy o prenájme ale ide o vytvorenie a zriadenie poľovného revíru. Dohoda o
podpísanie zmluvy bude po vytvorenie poľovného revíru.
Ďalšia odpoveď znela od starostu na nepredať rodinný dom č.d. 130, že je to nelogické
čo pán Ádám navrhuje, nakoľko na jednej strane je proti zvýšeniu daní a poplatkov
a na druhej strane chce nakupovať staré a nevyužité nehnuteľnosti. Potom odkiaľ si
zobrať peniaze na kúpu? Veď pred tromi rokmi sme sa zhodli v tom, že Obecný úrad
musí oslobodiť od všetkých zbytočných, starých a nevyužitých budov, nakoľko tí
prinášajú pre nás len ďalšie výdavky. Preto sme predali aj bývalý starý Kultúrny dom.
Rád by som predal aj našu tzv. novú materskú školu ktorá už stojí pred rozpadnutím
ale zatiaľ sme nenašli kupujúceho – a Ty nám navrhuješ kupovať takú starú
rozpadnutú a nevyužitú budovu so záhradou.
Tódorová Janka = poďakovala za dôveru voličom vo voľbách
= hneď na prvom zasadnutí po voľbách zvýšiť dane a poplatky pre obyvateľov aj pre
podnikateľov – to je ešte nová vec pre ňu – nepodporila zvýšenie
= poľovný revír - nepodporí podpísať plnú moc na zastupovanie pre Szó Jozefa na
zastupovanie ohľadne zriadenia poľovného revíru – podporí len starostu na zastupovanie vo
všetkých záležitostiach ohľadne zriadenia poľovného revíru.
Nagy Zoltán = verejné osvetlenie – aby na verejnom osvetlení boli zapnuté všetky druhé
svietidlá, ktoré doteraz neboli použité. Ďalej navrhuje, aby v zimnom období svietil každý 3.
alebo 4. neon aj v noci.
= VZN o dani z nehnuteľnosti – podporí zvýšenie ako predniesol p. starosta.
= poľovný revír - nepodporí podpísať plnú moc pre Szó Jozefa na zastupovanie ohľadne
zriadenia poľovného revíru – podporí len starostu na zastupovanie vo všetkých
záležitostiach ohľadne zriadenia poľovného revíru.
Starosta odpovedal, že nočné svietenie v takomto formáte nevieme prevádzkovať.
Nedá sa to vyriešiť už sme o tom uvažovali a kompetentný hovorili, že sa to nedá. Už
piaty rok je zavedený tento princíp, že v našej obci nočné svietenie funguje len do 23,00
hod. Občania už by to mali vedieť. To znamená, že táto osoba ktorá chce po 23,00 hod.
ísť na prechádzku alebo pobehovať po dedine nech si zoberie so sebou baterku na
svietenie. Keď nám to finančná situácia dovolí tak určite, že budeme svietiť celú noc na
záver prisľúbil p. starosta.
Ing. Mikulová Monika = ohľadne VZN o dani z nehnuteľnosti - podľa jej obyvateľom
nebude páčiť zvýšenie dane a poplatkov, ale súhlasí s tým ako navrhuje starosta
= verejné osvetlenie – jej to vyhovuje ako svieti teraz!
= poľovný revír – nepodporí podpísať plnú moc pre Szó Jozefa na zastupovanie ohľadne
zriadenia poľovného revíru - podporí len starostu na zastupovanie vo všetkých
záležitostiach ohľadne zriadenia poľovného revíru.

Starosta obce na záver konštatoval, že to zvýšenie dani nie je populárny krok. Je to
jednoznačne nasmerované proti občanom a podnikateľom obce k tomu všetkému
Obecné úrady prinútil štát, nakoľko obce nedostávajú dostatok dotácie / podielové
dane/ od štátu na vykrytie svojich vlastných finančných výdavkov.
Štát jednoznačne vyhlasuje, že obce musia finančné prostriedky získať na prežitie od
občanov a podnikateľov z daní nehnuteľností a z ostatných daní a poplatkov.

15.// Uznesenie
UZNESENIE
z ustanovujúceho a pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Šurice zo dňa 05.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1./ Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3./ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a
zaradenie poslancov do komisií.
4./ Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
5./ Zriadenie poľovného práva v našom kat. území na obecných pozemkoch
6./ Návrh provizórneho rozpočtu na rok 2015
7./ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
8./ Návrh rozdelenia obvodov pre členov obecného zastupiteľstva
9./ Predaj časti rodinného domu č. 130
10./ Návrh na zapnutie svietidlá na obecnom verejnom osvetlení
11./ Usporiadanie Mikulášskej oslavy
12./ Urobiť nové výmery a zistiť nový stav pri rodinných domov kvôli novopostaveným
stavbám v našej obci
13./ Premiestnenie veľkoobjemového kontajnera z pôvodného na iné miesto
14./ Odvoz komunálnych odpadov – zvýšenie z 15 na 16 vývozov/rok od 1.1.2015
15./ Vytvorenie poľ. revíru na obecných pozemkov
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B./ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Šurice Zoltán Végh zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Janka Tódorová, Róbert Ádám, Zoltán Nagy,
Richard Mede Bc., Monika Mikulová Ing.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ poveruje
1. poslanca Richarda Medeho Bc. Zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadené v
znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ zriaďuje
1. komisie a to: - komisia ochrany verejného poriadku a občianske sťažnosti /KOVP+OS/
- stavebná komisia a životné prostredie /SK+ŽP/
- inventúrna komisia
B./ volí
1. predsedu komisie – KOVP – predseda:
2. členov komisie:
a/ poslanca
b/ odborníka
c/ odborníka

Róbert Ádám
Zoltán Nagy
..........................
..........................

1. predsedu komisie – stavebná komisia a ŽP- predseda: Richard Mede Bc.
2. členov komisie:
a/ poslanca
Zoltán Nagy
b/ odborníka
............................
c/ odborníka
............................
1.predsedu komisie – inventariz. Komisia – predseda: Ing.Mihályová Eleonóra
2. členov komisie:
a/ poslanci bývalí členovia
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ schvaľuje
1/ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
2/ rozpočet na rok 2015
3/ rozdelenie obvodov pre členov obecného zastupiteľstva podľa čísla domov

4/ predaj rodinného domu č. 130 za 1.000,- € podľa osobitného zreteľa, pokiaľ
kupujúci nerozhodne inak
5/ aby na obecnom verejnom osvetlení boli zapnuté všetky svietidlá do 21,00hod.
a všetky druhé budú svietiť do 23,00hod.
6/ usporiadanie Mikulášskych osláv dňa 07.12.2014
7/ urobiť nové výmery na novopostavené budovy pri rodinných domov v obci
8/ úpravu rozpočtu na rok 2014
9/ zvýšenie odvozu komunálnych odpadov z 15 na 16 vývozov do roka
platnosťou od 01.01.2015.
Uznesenie č. 5
Starosta obce v Šuriciach:
A./ vymenuje
1. Janku Tódorovú za zástupkyňu starostu obce
2. starostu Zoltána Végha v zastupovaní našej obce vo všetkých záležitostiach a
úkonoch ohľadne zriadenia poľovného revíru, o priebehu zriadenia starosta bude
informovať miestne zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ určuje
1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce
vo výške: 1.632,- €.
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
A./ navrhuje
1./ premiestniť VOK z pôvodného miesta na bývalý dvor novej materskej školy a
tam budú prevziať osobne komunálne odpady podľa otváracích hodín pokiaľ
situácia zostane naďalej nezmenená. Konečné rozhodnutie padne na budúcom
zasadnutí.

Členovia pléna hlasovali nasledovne:
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Po predložení návrhu na uznesenie bol vznesený dotaz, kto má pripomienky k návrhu
na uznesení.
Žiadne pripomienky neboli a na základe výsledkov hlasovania uznesenie bolo
schválené.
Na záver ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce:
Zoltán Végh v.r.

I. overovateľ:
Ing. Mikulová Monika v.r.

Zapisovateľka:

II. overovateľ:
Bc. Mede Richard v.r.

