Obec Šurice /OcÚ/ 980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.3.2014
v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine.
Počet poslancov:
5
Prítomní:
1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna
2/ Dis. Mede Richard, člen pléna
3/ Czene Ladislav, člen pléna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Omlúvený:
4/ Ádám Róbert, člen pléna
Práceneschopný: 5/ Mihály Alexander, 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 3 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
6/ Schválenie VZN o trhový poriadok
7/ Schválenie VZN o ochrane ovzdušia
8/ Schválenie VZN o držaní a vodení psov
9/ Schválenie Smernice o používaní pečiatok na OcÚ
10/ Správa hlavnej kontrolórky za rok 2013
11/ Schválenie záverečného účtu za rok 2013
12/ Schválenie rozpočtu na rok 2014
13/ Schválenie plánu práce na rok 2014
14/ Schválenie inventarizácie za rok 2013
15/ Schválenie výplaty starostu na rok 2014
16/ Žiadosti a návrhy od obyvateľov
17/ Schválenie VZN o vylepenie plagátov č.06/2014
17/ Diskusia - Rôzne
18/ Schválenie uznesení
19/ Záver

Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a tak dal starosta hlasovať za schválenie
programu.
Prítomní: 3,
Za: 3,
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/ Vargová Judita, kontrolórka obce
2/ Mihály Alexander, člen pléna
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú pracovníčku
obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna
2/ Dis. Mede Richard, člen pléna
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 a ani on nemal úlohu na splnenie.
5// Správa a informácia starostu obce
= Tranová Ildikó – starosta informoval členov pléna, že sa podarilo vybaviť pre ňu
liečenie v psychiatrickom ústave v Kremnici.
= pozemková úprava – starosta konštatoval, že do 20. marca 2014 má byť dokončená pozemková úprava v obci
= aktivačná činnosť – od 1. februára 2014 sú zamestnaní na aktivačné práce 19
nezamestnaných a z toho 7 cez Úrad práce. Dohoda je podpísaná do 30.9.2014.
= občianske združenie - starosta konštatoval, že tlačivá boli doručené tým občanom,
ktorí sú v pracovnom pomere a boli oslovení, aby 2% dane darovali združeniu
= informácia – prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie –
starosta konštatoval, že obec vykonáva činnosť na 100% na tomto úseku
= vypaľovanie porastov pre fyzické osoby - treba nahlásiť na Okresné riaditeľstvo
hasičského zboru Lučenec na č. tel.: 150. /nahlásiť: meno, adresu a číslo telefónu
občana, ďalej dátum a miesto vypaľovania/ V opačnom prípade občan môže mať
z toho nepríjemnosti zo zákona vyplývajúceho.
6// Schválenie VZN o trhový poriadok
Starosta obce predložil VZN o trhový poriadok pre členov pléna. Krátko poinformoval
s obsahom VZN.
7// Schválenie VZN o ochrane ovzdušia
Starosta obce predložil aj VZN o ochrane ovzdušia a krátko poinformoval plénum
s obsahom VZN.
8// Schválenie VZN o držaní a vodení psov
Starosta obce poinformoval členov pléna s obsahom VZN.

9// Schválenie Smernice o používaní pečiatok na OcÚ
Starosta obce informoval členov pléna, že Smernica o používaní pečiatok na OcÚ
nadobudla účinnosť 15.3.2014. S obsahom Smernice boli informovaní členovia pléna –
ako treba používať jednotlivé pečiatky obce. Obec používa: úradné pečiatky
pomocné pečiatky

10// Správa hlavnej kontrolórky za rok 2013
Kontrolórka obce predložila správu z kontroly za rok 2013. Konštatovala, že
kontrola bola vykonaná v zmysle zákona o obecnom zriadení. Bola zameraná na kontrolu
čerpania rozpočtu a na účelovosť použitia finančných prostriedkov v súlade s potrebami
prevádzky. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Správa z kontroly bola vyložená
k nahliadnutiu pre členov pléna.
11// Schválenie záverečného účtu za rok 2013
Záverečný účet je vypracovaný na základe finančného výkazu k 31.12.2013. Bol
predložený k nahliadnutiu pre členov pléna na zasadnutí. Členovia pléna odsúhlasili
záverečný účet.
12// Schválenie rozpočtu na rok 2014
Starosta obce predložil vypracovaný rozpočet na rok 2014. Na decembrovom zasadnutí
pléna bol predložený návrh rozpočtu na rok 2014. Starosta konštatoval, že oproti roku
2013 bol zvýšený rozpočet o 8.000,- € - aj príjmová časť aj výdavková časť rozpočtu.
Členovia pléna mohli k tomu vyjadrovať a pripomienkovať. Nemali žiadne pripomienky
a preto rozpočet bol schválený.
13// Schválenie plánu práce na rok 2014
Starosta obce predložil návrh plánu práce na rok 2014 na decembrovom zasadnutí
pléna. Navrhuje rokovať 4x v roku. V prípade potreby bude zvolané mimoriadne
zasadnutie. Členovia pléna nemali žiadne pripomienky a preto bol schválený.
14// Schválenie inventarizácie za rok 2013
Starosta obce predložil pre členov pléna správu o vykonaní inventúry k 31.12.2013
nasledovne:
a/ zápisnica o vykonaní inventarizácie za rok 2013
b/ zápisnica o vyradení inventárnych predmetov za rok 2013
Starosta obce navrhuje schváliť inventúru tak ako bola predložená zápisnica. Predseda
inventarizačnej komisie navrhuje vyradiť postupne každý rok staré veci z inventára MŠ, ZŠ
a ŠJ.
15// Schválenie výplaty starostu na rok 2014
Starosta obce predložil návrh platu podľa zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí. Mesačný plat starostu = priemerná mzda
v NH - 824,- € x koeficient 1,49 do 500 obyvateľov. Obec má k 31.12.2013 488 občanov.
Starosta navrhuje zvýšenie tarifného platu podľa § 4 ods. 2 zákona o 20%. Členovia
pléna súhlasili s návrhom starostu o zvýšení.
Výška mesačného platu starostu v hrubom je 1.474,- €.

16// Žiadosti a návrhy od obyvateľov
= vecné bremeno pre A.A.J.GROUP s.r.o. Šurice - starosta obce konštatoval, že na
mimoriadnom zasadnutí pléna nebola schválená zmluva o zriadení vecného bremena na
par. č. 345/1 vo výmere 874 m2. Ďalej konštatoval, že za vydanie vecného bremena firma
navrhol platiť 1,00Euro na 100 rokov. Čo bolo pre členov pléna trošku smiešne.

17// Diskusia - Rôzne
Ing. Mihályová Eleonóra = konštatovala, že podľa predložených informácií
hospodárenie obecného úradu je stabilné.
= navrhuje hľadať druhého šoféra na Multicar, lebo p. Szilágyi už chystá do dôchodku.
Tiež navrhuje urobiť generálnu opravu na Multicare.
= informuje sa, že kto vysadil kríky na okraj lesného cesta smerom na Šíksara. Aj smeti
nosia tam na okraj cesty.
= nakoniec konštatovala, že na základe predloženej správy obecný úrad eviduje dobrý
hospodársky výsledok za rok 2013.
Mede Richard = biologický odpad /zelené smeti/ - či sa dá vyriešiť zber zeleného
odpadu /ako suché konáre, trávy, kukuričný odpad/ tak, že Multicar by pozbieral tie smeti
z obce a odniesol by na nejakú skládku.
= zameranie stavby pri domácnostiach – navrhuje vykonať v tomto roku.
= Multicar – navrhuje tiež generálnu opravu, lebo má zlý technický stav.
= aj v tomto roku chce usporiadať stretnutie auto veteránov v obci na 1. mája v spolupráci
s Obecným úradom
18// Schválenie uznesení
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 14.3.2014

Uznesenie č. 1/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
b e r i e na vedomie
a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia
b/ správu hlavnej kontrolórky za rok 2013

Uznesenie č. 2/03/2014
schvaľuje
a/ záverečný účet za rok 2013
b/ rozpočet na rok 2014
c/ plán práce na rok 2014
d/ inventarizáciu za rok 2013
e/ VZN o trhový poriadok
f/ VZN o ochrane ovzdušia

g/ VZN o držaní a vodení psov
h/ Smernice o používaní pečiatok na OcÚ
i/ VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepenie vol.plagátov

Uznesenie č. 3/03/2014
k o n š t a t u j e , že
a/ priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2013 bola 824,- €
Uznesenie č. 4/03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
určuje
a/ mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume
1.227,76 €
Uznesenie č. 5/03/2014
zvyšuje
a/ plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona o 20% s tým, že konečná výška mesačného
platu starostu je 1.474,- €
Hlasovanie:

Prítomní: 3,

Za: 3,

Proti: 0,

Zdržal sa:

0,

19// 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:
Zoltán Végh v.r.

I. overovateľ:
Ing. Mihályová Eleonóra v.r.

Zapisovateľka: Urbánová Alžbeta

II. overovateľ:
Dis. Mede Richard v.r.

