
Obec   Šurice    /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 
 
 

Zápisnica 
     napísaná na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  ktoré sa konalo dňa  13.12.2013  
v kancelárii  obecného  úradu  v Šuriciach  o 17.00  hodine. 
 
Počet poslancov:             5 
Prítomní:                 1/   Ing. Mihályová  Eleonóra, členka pléna 
                                2/   Mihály  Alexander, člen pléna 
                                3/   Czene Ladislav,  člen pléna 
                                4/   Dis. Mede Richard,  člen pléna 
                                5/   Ádám Róbert, člen pléna 
                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Starosta obce:          Végh  Zoltán 
Zapisovateľka:         Urbánová Alžbeta 
Kontrolórka obce:    Vargová Judita 
 
1//  Zahájenie  -  schválenie programu  rokovania 
       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.  
       Starosta obce  doporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť  nasledovný  program. 
 
     1/  Zahájenie 
     2/  Voľba návrhovej komisie  a určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 
     3/  Správa o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
     4/  Správa a informácia  starostu  obce 
     5/  Schválenie  VZN  na rok  2014 
     6/  Schválenie rozpočtu na rok 2014 a úpravu rozpočtu na rok 2013 
     7/  Schválenie návrhu  plánu práce na rok  2014 
     8/  Schválenie  predsedu  a členov  inventarizačnej  komisie 
     9/  Schválenie  VZN  o spôsobe  zneškodňovaní  obsahu  žúmp  na území  obce 
    10/ Diskusia – Interpelácia  poslancov 
    11/ Schválenie  uznesení 
    12/ 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. 
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2//  Voľba  návrhovej  komisie a určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 
       Návrh na zloženie návrhovej  komisie: 
            1/  Ing. Mihályová  Eleonóra,  členka pléna 
            2/  Czene  Ladislav, člen pléna 
 
            3/  Mihály  Alexander, člen pléna 
     Starosta obce  určil za  zapisovateľku  zápisnice  Alžbetu  Urbánovú, pracovníčku  obce. 
     Za overovateľov zápisnice  určil: 
          1/  Ádám  Róbert, člen pléna 
          2/  Mede Richard  Dis., člen pléna 
 
Hlasovanie:        Prítomní:    5,        Za:    5,          Proti:    0,           Zdržal sa:   0, 
 
3//  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. 
Stručná správa  starostu  z predošlého  zasadnutia: 
=  usporiadanie zábavy na hostinu – občania nemali  záujem 
=  rekonštrukcia  štátnej  cesty  - asfaltovanie je dokončené  na 600 m-ej  trase 
=  Ildikó Tranová – starosta informoval  členov  pléna,  že už  zase robí  neporiadok a bordel v 
    obci, už je zase  v zlom  psychickom stave. Po prepustení liečenia z Kremnici má nariadenú  
    ambulantnú liečbu ale to nedodržiava. Jej pomôže už len ústavná liečba ale to treba jej  
    vybaviť. Vybaviť môže len tí,  kde má trvalý pobyt to znamená, že mesto Fiľakovo.  
=  kamerový  systém – výstavba je dokončená,  4 kamery sú  namontované pri dolnom moste    
    a pri  autobusovej zastávke. Funguje aj v noci keď osvetlenie sú vypnuté. 
=  vývoz  smetí -  Bude vyriešení len vtedy keď bude zavedený bónusový  systém -  
     zdôrazňoval starosta. Výhľad je na realizáciu cca od 01.01.2015.   
=  sťažnosť  od občanov -  susedské  spory sú dosť časté, asi občania nie sú dosť zaujaté 
      Patakiová  Mária  a Michalková Eva   - starosta obce napísal  odpoveď na  sťažnosť 
 
4//  Správa  a informácia  starostu  obce 
      =  Mikuláš pre  deti -  bol usporiadaný  Mikulášsky večierok v kultúrnom dome pre deti  
          vo veku  do  10 rokov – každé dieťa dostal  darček  od Mikuláša -  cca 40 detí 
      =  voľba prísediacich  Okresného súdu  Lučenec – prísediacich navrhuje starosta obce z  
          radov  občanov  a sú volení  na obdobie štyroch  rokov. Môže sa prihlásiť každý občan  
          nad 30 rokov. 
      =  informácia -  voľby do VÚC  -  dopadli bez problémov  9.11.2013     -   1. kolo 
                                                                                                   23.11.2013    -    2. kolo  
      =  kamerový  systém  -  1. etapa je dokončená,  ale je podaná  žiadosť na pokračovanie 
      =  pozemkové úpravy -  informácia  od starostu – do  15. februára 2014  má byť  do- 
          končená   pozemková  úprava v obci už aj v katastri nehnuteľnosti Lučenec. 
      =  informácia -  vysporiadanie  pozemkov pod Sociálnou budovou na futbalovom ihrisku  
          je vysporiadané, tak tiež aj pod budovou Požiarnej zbrojnice. 
      =  miestny  cintorín  -  na deň svätých okolo cintorína bol urobený pekný poriadok 
      =  vnútorný  predpis obce pri  zadávaní zákaziek je to nová verzia – členovia pléna  boli  
          oboznámení  s obsahom  vnútorného predpisu 
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      =  rodina  Šoóšovci  dom  č. 69 -  namontovanie elektriky – na Katastrálnom úrade   
          Lučenec  nedá  sa vybaviť list vlastníctva na tento pozemok a z tohto dôvodu SSE     
          nedajú súhlas na namontovanie elektrickej energie. Už sme to žiadali aj písomne.  
      =  žiadosť  o priznanie  jednorázovej  dávky  v hmotnej núdzi  - od občana  Trnka Dárius  
          Filip Bc. Žiada od nás fin.výpomoc na nákup pomocných všeobecných vecí. 
     =  podanie  projektov    -  zastrešenie obecnej  studne -  program obnovy dediny 
                                              kamerový  systém  -  pokračovanie  výstavby 
                                              obnova  verejného  priestranstva okolo kultúrneho domu   
       
 
5//  Schválenie VZN  na rok  2014 
      Starosta obce  predložil  návrh VZN o dani  z nehnuteľnosti na rok 2014.  Nenavrhuje  
žiadne zmeny  oproti  roku  2013 pre obyvateľov.  Pre podnikateľov  navrhuje zmenu  iba 
za  lesné  pozemky -  zvýšenie  o 10%  pre -   Lesný  spolok 
                                                                          Urbársky spolok  a  Ing. Jakubec Peter 
Členovia  pléna  s predloženým  návrhom jednoznačne súhlasili. 
 
6//  Schválenie  návrhu  rozpočtu na rok  2014 
      Starosta obce  navrhuje  pracovať  podľa  rozpočtového  provizóra ako bolo v roku 2013,  
a spresnený  rozpočet  by bol predložený  na  schválenie  na  marcovom  zasadnutí pléna   
roku  2014. Členovia pléna s predloženým návrhom súhlasili. 
 
7//  Schválenie  návrhu  plánu práce  na  rok  2014 
      Starosta obce  predložil návrh  plánu práce  na rok  2014.  Navrhuje  rokovať  4x v roku. 
V prípade potreby  podľa zákona  bude zvolané   mimoriadne  zasadnutie. Členovia pléna  
s predloženým  návrhom  súhlasili. 
 
8//  Schválenie  inventarizačnej  komisie 
      Starosta obce  navrhuje  inventarizačnú  komisiu v zložení:  
                  predseda   -  Ing. Mihályová  Eleonóra 
                  členovia    -  Ádám Róbert,  Mihály Alexander,  Czene Ladislav,                       
                                       Mede Richard Dis. 
Navrhuje vykonať  inventúru  do  31.12.2013. 
 
9//  Schválenie  VZN  o spôsobe  zneškodňovaní  obsahu  žúmp na  území  obce 
      Starosta obce predložil  VZN o spôsobe  zneškodňovaní  obsahu  žúmp pre  členov pléna.  
Krátko poinformoval  plénum  s obsahom  VZN. 
 
10// Diskusia – Interpelácia  poslancov 
 
Ing. Mihályová Eleonóra =  urbársky spolok  nevydal  pre Tranovú Ildikó  podiel zo zisku,  
nakoľko nie je správne  uvedené na   Katastrálnom úrade  v Lučenci. 
=  VZN o dani  z nehnuteľnosti – navrhuje  aj ona  tak ako bolo v roku 2013 – bez  zmeny  
=  vyvesiť na úradnú  tabuľu  obce, kde sú  verejné parkoviská v obci a určiť sankcie za ne- 
    správne  parkovanie  
=  mikulášsky večierok -  mala také  poznatky, že  ostatní  členovia pléna  sa nezúčastnili na    
    tejto akcie 
=  navrhuje vykonať  inventúru  do 31.12.2013 
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Mihály Alexander = stavebná komisia – členovia komisie boli  prehodnotiť na 5-ich 
miestach  v obci nové drobné stavby.  Sľúbili, že nahlásia stavbu  na Obecný  úrad. 
=  žumpy – treba nahlásiť na obecný úrad aj  výstavbu žumpy 
=  predseda stavebnej komisie  po šetrení v obci  konštatoval, že  na viacerích miestach  
stavali  drobné stavby, ktoré nie sú  nahlásené na obecný úrad,  preto navrhuje zamerať  
stavby.  Naposledy merali  pred  15-imi rokmi. Pre  obecný úrad to znamená  výpadok dane. 
 
Ádám Róbert   =  pohľadávky – dotazuje sa, či má podĺžnosti  aj  iný  podnikateľ mimo  
SONATO Agro?  Starosta odpovedal, že nie len také menšie nedoplatky od fyzických osôb.  
= vývoz  žumpy -  odpadová voda zo žumpy, ktorú  nosia na kopec,  tečie  späť  do studne pri  
jednotlivých domoch. 
= navrhuje namontovať  vianočné  svietidlá na jednotlivé elektrické stĺpy, kde nesvietia  
neonové lampy. 
Czene  Ladislav  =  treba sa rozhodnúť, či  potrebuje obec  veľkoobjemový kontajner,  čo 
ponúkol  na predaj. Starosta odpovedal, že keď sú tam namontované otvory na vrh tak 
MEPOS s.r.o. tieto kontajnery nemôže používať.     
 
11//  Schválenie  uznesení 
 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa  13.12.2013 
 
 

Uznesenie  č. 01/12/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
b e r i e   na vedomie 
a/  Správu  o činnosti z predošlého  zasadnutia 
 

 
Uznesenie  č.  02/12/2013 

 
s c h v a ľ u j e 
a/   VZN  o dani z nehnuteľnosti  na rok 2014 
b/   Rozpočet  na  rok  2014 
c/   Úpravu rozpočtu na rok 2013 
d/   Návrh  plánu práce na rok  2014                                                                                                                             
e/   Inventarizačnú komisiu  v zložení:  predseda  - Ing. Mihályová Eleonóra 
                                                               členovia – Mihály Alexander, Ádám Róbert 
                                                                                 Mede Richard, Czene  Ladislav 
                                                                                                      
e/   VZN o spôsobe  zneškodňovaní  žúmp  na území obce 
f/    Vnútorný predpis obce pri  zadávaní zákaziek   č. 05/2013 
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Uznesenie  č.  03/12/2013 
 

n e s c h v a ľ u j e 
a/  Bc. Dáriusovi Trnkovi  bytom Šurice – žiadosť o priznanie  jednorázovej dávky v hmotnej  
     núdzi 
 
Hlasovanie:       Prítomní:    5,       Za:     5,           Proti:   0,            Zdržal sa:      0, 
 
 
 
12//  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: 
Ádám Róbert v.r.                                                                                     Dis.Mede Richard v.r. 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:  Urbánová Alžbeta  
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