Obec Šurice /OcÚ/ 980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.9.2013 v
kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine.
Počet poslancov:
5
Prítomní:
1/ Mihály Alexander, člen pléna
2/ Dis. Mede Richard, člen pléna
3/ Czene Ladislav, člen pléna
4/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna
5/ Ádám Róbert, člen pléna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Starosta obce:
Végh Zoltán
Zapisovateľka:
Urbánová Alžbeta
Kontrolórka obce: 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 je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto 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 návrhovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4/ Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení
5/ Správa a informácia starostu obce o stave rozpočtu príjmov a záväzkov
za I. polrok 2013
6/ Diskusia – Rôzne
7/ Schválenie uznesení
8/ Záver
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a tak dal starosta hlasovať za schválenie
programu.
Prítomní: 5,
Za: 5,
Proti: 0,
Zdržal sa: 0,
Po schválení programu obecného zastupiteľstva sa prikročilo k prerokovaniu
jednotlivých bodov programu.
3// Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
1/ Czene Ladislav, člen pléna
2/ Mihály Alexander, člen pléna
3/ Dis. Mede Richard, člen pléna
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Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú pracovníčku obce.
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna
2/ Ádám Róbert, člen pléna
Hlasovanie:

Prítomní: 5,

Za: 5,

Proti: 0,

Zdržal sa:

0,

4// Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení
Správu predložil pléne p. Végh starosta obce. Informoval členov pléna o činnosti
z predošlého zasadnutia. Vyhodnotil aj diskusiu minulej schôdze. Konštatoval, že uznesenia
sú splnené.
5// Správa a informácia starostu obce o stave rozpočtu príjmov a záväzkov za I. polrok
= dni obce – uskutočnil sa dňa 3.8.2013 – starosta konštatoval, že celá akcia dopadla
dobre, kultúrny program bol na úrovni . Aj zábava bola dobrá, občania zabávali ráno do
5.00 hodiny. Na záver konštatoval, že celá akcia skončila so ziskom v takom slova zmysle,
že príjmová stránka získané od sponzorov kryla výdavkovú stránku.
= návrh od starostu - usporiadať zábavu na hostinu – dňa 28.9.2013, poslanci nech robia
prieskum ohľadom záujmu občanov
= rekonštrukcia štátnej cesty v obci /spojovacia cesta/ obec dostala finančné prostriedky na
vyasfaltovanie - 500 m-vej trasy, práce začínajú v polovici septembra.
= rómska otázka - starosta informoval členov pléna o tom, že do dediny chceli nasťahovať
rômski občania /8-9 ľudí/ do rodinného domu č. 55. Všetko išlo cez realitnú kanceláriu
kanceláriu Lučenec. Podarilo sa ich presvedčiť o nekúpe rodinného domu.
= informácia o akciách v kultúrnom dome – starosta informoval členov pléna, že boli dve
svadby v kultúrnom dome - pre rodinu Czene Ladislav a pre rodinu Urbán František.
Okolo svadby Urbána boli menšie problémy ale zase neboli až také veľké, že by sa to nedalo
vyriešiť.
= Ildikó Tranová - starosta informoval, že po vyliečení ju pustili domov z psychiatrickej
nemocnice Kremnice ako vyliečenú. Netrvalo dlho auž zase robí neporiadok a bordel v obci.
Susedia už privolali aj Políciu. Starosta už informoval aj Mestský úrad Fiľakovo o tejto veci,
nakoľko tam má trvalý pobyt.
= informácia - zmena úradnej hodiny na Obecnom úrade
od 7.30 - 16.00 hod.
= kamerový systém - obec dostala finančné prostriedky na kamerový systém – starosta
navrhuje namontovať pri dolnom moste a pri autobusovej zastávky.
= správa hlavnej kontrolórky – starosta konštatoval, že kontrolórka obce napísala zápis
z kontroly za I. polrok 2013, ktorý bol vyložený na preštudovanie.
= vývoz smetí - navrhuje prepracovať poplatok za vývoz smetí na bónusový systém, ale až
po komunálnych voľbách v r. 2014. Nový harmonogram predloží až po voľbách.
= vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2013 - správu predložil starosta obce_
plnenie príjmov - 48%
plnenie výdavkov - 46%
záväzky
580,- €
úver
- 24.000,- €
pohľadávky
- 15.000,- €
bežný účet – stav - 10.000,- €
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= sťažnosť od občanov - susedské spory
Pataki Štefan a Mária
Michalka Miroslav a Eva
Starosta navrhuje, aby túto vec vyriešili medzi sebou susedia pri tom napíše aj
oznámenie o rozhodnutí či konštatovanie členov plen. zasadnutia
6// Diskusia – Rôzne
Ing. Mihályová Eleonóra = tlmočí požiadavku občana p. Tódora Alexandra č. 85 - žiada
aby aktivační pracovníci vyčistili spojovací járok vedľa jeho domu.
= treba vyriešiť aj šachtu pred domom Szilágyi Štefan
Mihály Alexander - ako predseda stavebnej komisie navrhuje miestne šetrenie :
na sťažnosť od občana Pataki Štefan a Michalka Miroslav
na úpravu mostu pred domom Szilágyi Štefan v spolupráci s členmi stavebnej
komisie. Predmetom sťažnosti bolo poškodzovanie majetku t.j. odstránenie spevnenia brehu
potoka
= ospravedlňuje sa, že sa nemohol zúčastniť pri organizovaní dni obce – ale zo zdravotných
dôvodov.
= stavebné konanie – ako predseda stavebnej komisie má také poznatky, že občania
nepodávajú žiadosti na Obecný úrad - na drobné stavby a na stavebné úpravy. Obecný úrad
nech vyzýva občanov na podanie žiadosti. Správny poplatok za vydanie povolenia je 10,-€
podľa novely stavebného zákona od 1.10.2012.
= nové drobné stavby v obci podľa jeho vedomia:
pod č. 22 - je vybudovaná čistička
pod č. 101 - na dvore je zbúraná šopa a namiesto šopy je tam stavaná nejaká budova
Ani jedna drobná stavba nie je nahlásená na obecný úrad. Treba pozisťovať nové stavby
a vyžiadať od nich doklad „Ohlásenie o drobnej stavby“ a to bez výnimky.
= ohľadne smeti – navrhuje prehodnotiť poplatok za vývoz smetí na rok 2014
= kábel TV – reklamácia na káblový systém od občanov – časté vypadávanie programov,
namiesto 60 sľúbených programov funguje niekedy len 30. Navrhuje, aby starosta
upozornil dodávateľa p. Husztiho na odstránenie nedostatkov na káblovom systéme.
p. starosta odpovedal, že bude ich upozorniť aj písomne, telefonicky ale aj osobne.
Mede Richard = chce poďakovať p. starostovi za prípravné práce na akciu – „Dni obce“
dňa 3.8.2013“ Bolo to usporiadané na veľmi dobrej úrovni a konečne aj Kultúrny dom bol
naplnený. Chce, aby aj v blízkej budúcnosti pokračovali také akcie ako v roku 2013.
= rozpočet - na základe predloženej správy zo strany starostu plnenie rozpočtu za I. polrok
2013 je vyrovnané. K tomuto bodu sa chce dotazovať , že či pracovníčky obecného úradu
už dostali zvýšenie mzdy? Keď nie on navrhuje zvýšenie.
= vývoz smetí – podporuje bónusový systém čo navrhol p. starosta.
= obecná studňa tečiaca – treba opraviť priechod cez most z malej strany.
Ádám Róbert = veľkoobjemový kontajner- treba tam vyložiť tabuľu, aby tam nenosili také
smeti, ktoré tam nepatria /drevo, flakony, sklo atď./
= rómska otázka - má taký návrh, že obecný úrad nech vybaví úver na vykupovanie
starých rodinných domov, aby neprisťahovali rómske rodiny do obce.
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= járok od Športovej budovy do domu č. 1 - treba tam vyčistiť járok. Žiada starostu obce
aby dal vyčistiť pracovníkmi VPP.
= aký bude kamerový systém a kde bude umiestnený? - p. starosta odpovedal, že budú
dané do prevádzky 4ks kamery a budú umiestnené v centre obci. Všetky prichádzajúci ale aj
odchádzajúci budú pod dohľadom systému.
Czene Ladislav = káblová televízia -časté vypadávanie programov, nefunguje 60
sľúbených programov.
= ponúka na predaj jeden veľkoobjemový kontajner, ktorý možno aj uzamknúť, cena
s dohodou oboch strán.
Na záver p.starosta požiadal predsedu stavebnej skupiny nech pripravia zoznam občanov
komu treba poslať vyrozumenie o odovzdaní „Ohlásenie drobnej stavby“

7// Schválenie uznesení

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 13.9.2013

Uznesenie č. 1/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
b e r i e na vedomie
a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia

Uznesenie č. 2/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
schvaľuje
a/ plnenie rozpočtu za I. polrok 2013
b/ úradné hodiny na obecnom úrade od 7.30 - 16.00 hod. platnosťou od 1.10.2013,
obedňajšia prestávka od 12.00 - 13.00 hod.
c/ VZN na vylepovanie volebných plagátov

4/5

Uznesenie č. 3/09/2013
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
ukladá
a/ starostovi obce napísať sťažnosť pre firmu Huszti – Vincze, Hajnáčka ohľadom
prevádzkovania TKR.
b/ starostovi napísať písomné vyrozumenie občanov na odovzdanie „Ohlásenie drobnej
stavby“, ktoré v roku 2013 postavili nové stavby, prístrešky, oplotenie alebo prípojky
stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete vo svojich domácnostiach.
Hlasovanie:

Prítomní:

5,

Za:

5,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0,

8/ 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:
Ing. Mihályová Eleonóra v.r.

II. overovateľ:
Ádám Róbert v.r.

Zapisovateľka: Urbánová Alžbeta

5/5

