
Obec   Šurice  /OcÚ/   980 33   Hajnáčka 
 
 

Zápisnica 
 
 napísaná na  zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.8.2012 
v kancelárii obecného úradu v Šuriciach  o 17.00  hod. 
Počet poslancov:         5 
Prítomní:             1/  Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna 
                            2/  Mihály Alexander, člen pléna 
                            3/  Ádám Róbert, člen pléna 
                            4/  Dis. Mede Richard, člen pléna 
                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Omlúvený:          5/  Czene Ladislav, člen pléna 
                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Starosta obce:      Végh Zoltán 
Zapisovateľka:     Urbánová Alžbeta, pracovníčka  OcÚ 
 
 Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol  p. Végh starosta obce, ktorý 
privítal všetkých prítomných. 
 Na zasadnutí  boli prítomní  4 členovia  pléna  a preto starosta konštatoval, že 
zasadnutie  pléna je uznášania schopná. 
 Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť nasledovný program. 
    1/  Zahájenie 
    2/  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
    3/  Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení 
    4/  Správa  starostu obce 
    5/  Oznámenie žiadosti a návrhy od obyvateľov  
    6/  Interpelácia poslancov – diskusia 
    7/  Schválenie uznesení 
    8/  Záver 
 Po schválení programu obecného zastupiteľstva sa prikročilo k prerokovaniu 
jednotlivých bodov programu. 
 
2.//  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
        Návrh na zloženie návrhovej komisie: 
             1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna 
             2/ Mihály Alexander, člen pléna 
        Za overovateľov zápisnice určil: 
             1/ Mede Richard Dis., člen pléna 
             2/ Ádám Róbert, člen pléna 
 
3.//  Správa o činnosti z predošlého zasadnutia  
       Správu predložil pléne p. Végh starosta obce. Informoval členov pléna  o činnosti 
z predošlého zasadnutia.  Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  Vyhodnotil aj diskusiu 
minulej schôdze. Stručná správa z predošlého zasadnutia. 
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=  vybudovanie šachty na pozemku občana p. Timu – práce sú realizované po prehliadke                
    komisiou   
=  jednodňový výlet do MR Egerszalók – členovia  pléna sa zúčastnili na výlete dňa    
    28.6.2012  
=  ponuka na nákup reproduktora vo výške 500,- € - starosta ešte čaká na výhodnejšiu ponuku 
=  namontovanie vodomerov na úradné miesta – kultúrny dom, bývalá ZŠ, klub dôchodcov,  
    farský úrad, cintorín -  práce boli realizované 
 
4.//  Správa starostu obce 
=  asfaltovanie spojovacej cesty  /štátnej cesty/  -  starosta konštatoval, že dostal zlú správu -   
    obec  Šurice vypadla z registra čakateľov , sľúbili mu finančné prostriedky na marec 2013 
=  nákup 2ks 1100 litr. kontajnerov  – jeden bude slúžiť na zber skla a druhý bude umiestnený 
    pri kultúrnom dome na komunálný odpad 
=  prenájom veľkoobjemového kontajnera /1 kus/  - kontajner uložený na dvore rod. domu  
    č. 45. Obecný úrad prenajíma od občana p. Timu – 2,- € za mesiac. 
=  informácia  - Občianske združenie „Podpora obce“  - príjem na účet obce z  2%  dane z  
    Daňového  úradu  bolo vo výške 500,- € 
=  informácia  - prípis od Psychiatrickej  nemocnice Kremnica  ohľadne občana Szójózsef  
    Gabriel – na základe  oznámenia  nemocnice občan sa podrobuje ústavnej psichiatrickej  
    liečbe  pre závažný trestný čin, liečba  bola nariadená súdom a zatiaľ nie je odsúdený 
=  informácia – poverenie pre poslankyňu OcÚ  - Ing. Eleonóre Mihályovej  - na zastupovanie   
    starostu obce v rozsahu od 6 do 35  pracovných dní/12.09.2012 – 03.10.2012/ 
=  premiestnenie kríže zo starého cintorína do nového  – informácia 
=  maľovanie domu  smútku /vonkajšia fasáda/ – p. Mihály Alexander a p. Varga Zoltán  
    vykonajú práce 
=  úprava járku pred domom Szilágyi  Štefan a Náton Ján – pracovníci na aktivačnej činnosti  
    vykonajú práce 
=  čistenie potoka – dotácia je schválená z Envirofondu – práce už dokončila firma Ekostavba 
=  rodina Tranová Ildikó a druh Kós Róbert – ešte neopustili rodinný dom, ktorý je v dezo- 
    látnom stave 
=  oprava strechy  na starej základnej školy  na strane rodinného domu p. Szókisa  Oto. 
    Ponuka na prevedené práce bude zverejnená na obecnej webovej stránky od 03.09.2012 
    do 30.09.2012.   
5.//  Oznámenie žiadosti a návrhy od obyvateľov 
       Žiadosti a návrhy neboli podané zo strany občanov, ale Obecný úrad  dostal žiadosť 
poštou z Fiľakova. 
=  žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti s pozemkom – od konateľa spoločnosti   
    S-AGRO  GROUP  s.r.o. Fiľakovo – Ján Reis  
    Ponuknutá cena  je 3.000,- €  +  náklady spojené s odpredajom  / klub dôchodcov/ 
 
6.//  Interpelácia poslancov – diskusia 
 
Ing. Mihályová Eleonóra – odpredaj nehnuteľnosti  /klub dôchodcov/ - ponuknutá cena je 
nízka  /3.000,- €/, navrhuje  predať za vyššiu cenu.   
=  sťažuje sa na túlavé psy v obci  
=  navrhuje kúpiť ešte jeden kontajner na plienky, nie na sklo. 
Mede Richard – navrhuje predať klub dôchodcov za  5.000,-€ 
= dotazuje sa,  či  obecný úrad by nemal  finančné  prostriedky  na opravu budovy  
Športového areálu  /maľovanie, oprava  strechy/  
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Ádám Róbert – navrhuje predať klub dôchodcov za 6.000,- € 
= ohľadne verejné osvetlenie – tlmočí požiadavku občanov, aby neónové svietidla  svietili 
tak, že po 2 týždňov menili vždy  pred druhým domom. 
= navrhuje vybudovať objekt na separátny odpad  -  vypracovať  projekt a žiadať dotáciu od 
Životné prostredie.u 
Mihály  Alexander  - má taký názor, že ponuknutá cena  3.000,- € za nehnuteľnosť je nízka, 
navrhuje cenu od  6.000,- do  7.000,- €  
= sťažnosť od občana Oravec Ladislav – sťažuje sa že pri čistení potoka fi Ekostavba nechala 
neporiadok na jeho pozemku. Navrhuje, aby tam išli  2 pracovníci  VPP a robili tam poriadok  
na konci záhrady. 
 
Na základe diskusných príspevkov členovia pléna navrhujú odpredaj nehnuteľnosti za cenu 
6.000,- €  a všetky ostatné výdavky spojené s predajom bude znášať kupujúci /t.j.: 
geometrický plán, znalecký posudok, vklad do katastra atď./ 
 
Starosta obce na záver ešte informoval poslancov, že veľmi rýchlo rastie počet neplatičov 
ktoré neplatia miestne dane a poplatky a zdôraznil, že treba urobiť rázne opatrenia proti tejto 
skutočnosti. Navrhuje tak na právnické ako aj na fyzické osoby a SHR vydať exekučné 
príkazy alebo zrážkovým spôsobom vymáhať nedobytné pohľadávky ktoré nesplnia svoje 
daňové záväzky voči našej obci. 
 
7.//  Schválenie uznesení  
 

 
U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva 
zo dňa  31.8.2012 

 
  

Uznesenie  č.  01/08/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
berie  na vedomie 
a/  správu o činnosti z predošlého zasadnutia  
 

 
Uznesenie  č.  02/08/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
schvaľuje 
a/  predaj starého kultúrneho domu pre spoločnosť S-Agro Group s.r.o. Fiľakovo, Parková    
     1287/6, 986 01 Fiľakovo,  IČO:  45554251 v hodnote  6.000,- € 
b/  poverenie pre poslankyňu  obecného zastupiteľstva  Ing. Mihályovej  na zastupovanie     
     starostu počas jeho dovolenky. 
c/  vydať exekučné príkazy a vykonávať zrážky voči neplatičom dane z nehnuteľnosti a     
     poplatkov 
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            Po predložení návrhu na uznesenie bol vznesený dotaz kto má pripomienky  k návrhu 
na uznesenie. 
 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: 
Mede Richard Dis. v.r.                                                                             Ádám Róbert  v.r. 
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