Obec Šurice /OcÚ/ 980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2012
v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine.
Počet poslancov: 5
Prítomní:
1/ Mihályová Eleonóra Ing., členka pléna
2/ Mihály Alexander, člen pléna
3/ Ádám Róbert, člen pléna
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Omlúvení:
4/ Dis. Mede Richard, člen pléna
5/ Czene Ladislav, člen pléna
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce:
Végh Zoltán
Zapisovateľka:
Urbánová Alžbeta, pracovníčka OcÚ
Kontrolórka obce: Judita Vargová
1// Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Végh starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných.
Na zasadnutí boli prítomní 3 členovia pléna, starosta konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a preto je zasadnutie OZ uznášania schopné.
Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť nasledovný program.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení
Správa starostu obce
Schválenie návrhu plánu práce na rok 2013
Schválenie VZN na rok 2013
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013
Stanovenie inventarizačnej komisie
Žiadosti a návrhy od obyvateľov
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

Poslanci s v uvedeným 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.

2// Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
1/ Ádám Róbert, člen pléna
2/ Vargová Judita – kontrolórka obce
Starosta určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú pracovníčku obce.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol:
1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna
2/ Mihály Alexander, člen pléna
Hlasovanie: Prítomní: 3,
Za: 3,
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. Konštatoval, že v bode „Ukladá“ sme nemali žiadne úlohy preto bolo
uznesenie splnené. Vyhodnotil aj diskusiu minulej schôdze.
4// Správa starostu obce
= za posledné obdobie boli vykonané nasledovné stavebné práce:
a/ rekonštrukčné práce na starej základnej škole–oprava strechy a výmena čatorne:
cena práce s materiálom – 1.256,- € , práce boli realizované v septembri
b/ zníženie stropu zo sádrokartonu v miestnosti obecného úradu /2 kancelárie/:
cena práce 350,- €, práce boli realizované v októbri
c/ maliarske práce na obecnom úrade – kancelárie a chodba, dvere a zárubne:
cena práce: 350,- €, práce boli zrealizované v novembri
d/ vyhotovenie závesov na okná v kancelárii a vo vestibule na obecnom úrade –
cena práce s materiálom : 278,40 €, práce boli zrealizované v novembri
e/ spojovacia cesta - rekonštrukcia štátnej cesty – žiadosť a odvolanie je podaná na VÚC
Banská Bystrica do rúk predsedovi BBSK
= Mikuláš pre deti – bol usporiadaný Mikulášsky večierok v Kultúrnom dome pre deti
vo veku do 10 rokov - každé dieťa dostal darček od Mikuláša – spolu 37 detí
= predaj palivového dreva – Polícia žiadala informáciu, že v akom systéme tu predávajú
palivové drevo a kto predáva. Majú informáciu, že u nás sa dá kúpiť hocijaké množstvo
a za veľmi výhodnú cenu. Starosta im povedal, že keď majú takúto informáciu tak
môžu to zistiť, nakoľko oni to majú v kompetencií a majú na to právo. Takéto
rozprávky už počul aj on ale treba o tom presvedčiť či je to tak alebo nie.
= zablatenie a zašpinenie obecnej a štátnej cesty – Najväčšie problémy nám robia
nákladné autá ktoré nosia drevo z našich lesov ale v niektorých prípadoch robia to aj
traktory. Dostal návrh od policajtov, že v takýchto prípadoch treba tieto autá a traktory
prefotiť a poslať fotku na Políciu oni už to potom vyriešia problémy s dotyčnými.
Starosta žiadal poslancov aby v diskusií navrhli nejaké ďalšie rozumné riešenie.
= dotácia poskytnutá z Eurofondov na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške
170.000,- € - už bola poukázaná na účet obce, DPH na túto čiastku bude vyrovnaná
v mesiaci január 2013
= projekty - projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu – žiadosť bola podaná
projekt na uskutočnenie dni obce - žiadosť podaná na VÚC BBSK
= informácia o susedské spory medzi občanmi Nagy Zoltán a sused Nagy Ferdinand –
ohľadne vytýčenie hraničnej čiary na svojich vlastných pozemkov

= sociálne prípady v obci – rodina Bartošová + 4 deti
rodina Tranová Ildikó a druh Kós Róbert
Starosta písomne žiadal oddelenie Odbor soc.vecí a rodiny ohľadom preskúmanie
celého prípadu okolo rodiny Bartošovcov. Prišli aj na kontrolu zatiaľ sme nedostali
žiadne písomné stanovisko, len nám zavolali telefonicky a informovali nás, že zatiaľ to
nevyzerá tak zle a budú chodiť na ďalšie kontroly.
= informácia - stav obyvateľov obce je 475 – za posledné tri roky 36 – zomreli a
7 – narodili,
= informácia - sociálny projekt na nezamestnanosť od 01.03.2013 – obec môže
zamestnať nezamestnaných cez Úrad práce do výšky celkovej ceny práce 500,- €/osoba
ale z toho polovicu musí hradiť obec čo je nepredstaviteľné pre našu obec povedal
starosta
= informácia o poskytnutí 2% dane na účet obce – starosta konštatoval, že žiadosti na
poukázanie dane /tlačivá/ budú doručené pre obyvateľov, ktoré sú v prac.pomere
= krátka informácia hospodársky výsledok obce za rok 2012:
záväzky 4.000,- Eur
pohľadávky - 8.000,- Eur
peniaze 12.000,- Eur /budú uložený na rezervný fond/
pre OTP banku kontokorentný úver v hodnote 3.300,- € bol vrátený späť – od
01.01.2013 nebudeme žiadať banku o poskytnutie ďalšieho úveru. Úver nám
zostane splácať už len ten dlhodobý v hodnote 20.000,-Eur. Tento úver
zobrala naša obec ešte v roku 2001 /na opravu strechy kostola/ a bolo to
vo výške 46.500,-Eur.
5// Schválenie návrhu plánu práce na rok 2013
Starosta obce predložil návrh plánu práce na rok 2013. Navrhuje rokovať 4x v roku.
V prípade potreby, podľa zákona bude zvolané mimoriadne zasadnutie. Členovia pléna
nemali žiadne pripomienky k predloženým návrhom a preto bol schválený.
6// Schválenie VZN na rok 2013
Starosta obce predložil návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013. Nenavrhuje žiadne
zmeny oproti roku 2012, ani pre obyvateľov ani pre podnikateľov. Termín na vyplatenie dane
je 31.5.2013. Je objednaný nový program na spresnenie výpočtu dane. Členovia pléna
s predloženým návrhom súhlasili.
7// Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2013. Navrhuje pracovať, podľa
rozpočtového provizóra a spresnený rozpočet by bolo predložený na schválenie v
marcovom zasadnutí roku 2013.
8// Stanovanie inventarizačnej komisie
Starosta obce navrhuje inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda - Ing. Mihályová Eleonóra
členovia - Ádám Róbert, Mihály Alexander
Czene Ladislav, Dis. Mede Richard
Navrhuje vykonať inventúru do 31.12.2012.
9// Oznámenie žiadosti a návrhy od obyvateľov
Žiadosti a návrhy neboli podané zo strany občanov.

10// Diskusia
Ing. Mihályová Eleonóra – informuje sa, že aký program kúpila obec na daň
z nehnuteľnosti. Starosta jej odpovedal, že najlepší a najpresnejší a dúfa, že s týmto
programom dane budú oveľa presnejšie a prehľadnejšie vypočítané ako doteraz a zvýši sa
nám príjem z dane nehnuteľnosti
= odvoz palivového dreva z lesov – navrhuje prijať konkrétne opatrenia, keď nákladné autá
zablatia, zašpinia obecnú cestu.
Ádám Róbert - vývoz smetí v kukanádobách – treba vypracovať harmonogram na vývoz
aby boli dodržané mesačné intervaly.
= vypracovať kamerový systém na sledovanie nákladných áut a traktorov ktoré prichádzajú
na pozemnú komunikáciu so zašpinenými pneumatikami – vyhotoviť fotodokumentáciu
a poslať to na Políciu na prešetrenie a oni už to potom nech to dokončia.
Mihály Alexander - návrh na zameranie nehnuteľnosti v obci u obyvateľov. Naposledy
bolo meranie pred 10 -15 rokmi.
= mal takú požiadavku, že občania v pracovnom pomere, ktorí ešte nedarovali 2% daň po
ročnom zúčtovaní, aby darovali farskému úradu, lebo sa plánuje so stavebnými prácami
kostola.
11// Schválenie uznesení
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 13.12.2012
Uznesenie č. 1/12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
b e r i e na vedomie
a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia
b/ správu o splnení uznesenia z predošlého zasadnutia
b/ informácie starostu obce o činnosti obce od posledného zasadnutia OZ

Uznesenie č. 2/12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
schvaľuje
vykonanie nasledovných stavebných prác podľa vnútorného predpisu č. 04/2011,
čl. 3 bod 1A, t.j.: zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bez prieskumu
a/ rekonštrukcia strechy a výmena vodných tokov /čatorne/ na starej základnej škole a na
školskom byte – dodávateľ – Borbáš Július - IČO: 34227008, bytom Hajnáčka č. 355 v
hodnote 1.256,- €.
b/ vyhotovenie závesov na okná v kancelárii a vo vestibule na obecnom úrade – dodávateľ
Róbert Varga – IČO: 32604432, bytom Fiľakovo, ul. Čsl. Armády 1703, v hodnote
278,40 Eur.

c/ zníženie stropu zo sádrokartonu v dvoch miestnosti na obecnom úrade – dodávateľ: Szako
Jozef, Bulhary č. 19 - v hodnote: 350,- €
d/ maliarske práce na obecnom úrade – kancelárie a predsieň + dvere a zárubne, dodávateľ:
Nagy Ivan, Šurice č. 214 v hodnote: 350,- €
e/ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
f/ návrh rozpočtu na rok 2013
g/ návrh plánu práce na rok 2013
h/ inventarizačnú komisiu v zložení: predseda - Ing. Mihályová Eleonóra
členovia - Mihály Alexander, Czene Ladislav
Ádám Róbert, Mede Richard

Uznesenie č. 3/12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
ukl adá
a/ starostovi obce zistiť cenovú reláciu na kamerový systém
b/ predsedu inventarizačnej komisie vykonať inventúru do 31.12.2012
Hlasovanie:

Prítomný: 3,

Za: 3,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0,

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:
Ing. Mihályová Eleonóra v.r.

Zapisovateľka:
Alžbeta Urbánová

II. overovateľ:
Mihály Alexander v.r.

