
Obec   Šurice   /OcÚ/   980  33   Hajnáčka 
 
 
 

Zápisnica 
     napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  14.6.2013 
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 
                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Neprítomní:          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  4 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/  Žiadosti a návrhy od obyvateľov  
            6/  Diskusia – Rôzne 
            7/  Schválenie  uznesení 
            8/  Záver 
Poslanci s predloženým  návrhom súhlasili a tak dal starosta hlasovať za schválenie 
programu. 
 
Prítomní:   4,         Za:  4,          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/  Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna 
               2/  Dis. Mede Richard, člen pléna 
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       Starosta určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú pracovníčku obce. 
       Za overovateľov zápisnice určil: 
             1/  Czene Ladislav, člen pléna  
             2/  Mihály Alexander, člen pléna  
 
Hlasovanie:           Prítomní:   4,        Za:   4,              Proti:  0,           Zdržal sa:  0, 
 
     Na plenárnom zasadnutí  boli prítomní aj občania z obce – p. Szó Jozef  a p. Szó  Áron . 
Občan  Szó  Jozef  konštatoval, že on zastupuje občanov  vo  veci  riešenia  problémov 
v Urbárskej  spoločnosti  a v Lesnej spoločnosti a pripomenul, že predsedovia spoločnosti sú 
zodpovední  za všetky úkony  spoločenstva. 
Szó Jozef – dostal slovo od p. starostu nech sa vyjadrí a povie si svoj názor: 
         Urbársky spolok = podľa  jeho vedomia  Urbársky spolok  platil podiely  za posledné  
5 roky.  Prečo neplatil  predtým  10 rokov  podiely pre vlastníkov? Asi preto lebo  predseda 
spoločnosti zle hospodáril. A kde sú tieto peniaze za tieto roky?  Pripomínal aj to, že na 
výročnej schôdzi prečo môže  vlastník   splnomocniť iba  vlastníka  spoločnosti. 
          Lesná pozemková spoločnosť = valné  zhromaždenie nebolo právoplatné , nakoľko 
nebol  prítomní  51% vlastníkov.  Nemajú vypracované ani stanovy a ani spoločenskú 
zmluvu. Slovenský  pozemkový fond  má najviac hlasovacích práv.  Od  Lesného úradu 
vypýtal  zriaďovateľskú  listinu  a prezenčnú  listinu a podľa  dokladov on je členom výboru 
lesnej spoločnosti  od roku 2001 a pritom on o tom ani nevedel.  Zakladajúca listina obsahuje  
50  nelegálnych podpisov. 
=  z lesa vlastníkov sa nedá obchodovať  tu sa obchoduje – prečo? 
=  boli prípady, že na jednu povolenku  odviezli 4-5 fúry  dreva 
=  nikto nekontroloval vodičov nákladného auta, že koľko fúr dreva odviezli z lesa,  koľko   
    dreva  vyrúbali.  
=  prepravcovia dreva p. Sós Július/ml./ a p. Szójózsef Ján túto činnosť robili nelegálne a bez  
    daňového priznania. Toto bude predpokladám dokázané aj zo strany Daňového úradu. 
=  opýtal sa od pokladníka lesnej  spoločnosti p. V. Tódora,  že či všetky povolenky  za drevo  
    vyplatili u neho v pokladni.  Pokladník  odpovedal, že nie – platili povolenky  aj u predsedu    
    p. Illésa. Ešte sa opýtal, že či  predseda všetky peniaze odovzdal  do pokladne za  
    povolenky? Pokladník odpovedal, že to nevie.  
=  p. Szó  by chcel, aby budúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo medzi ľudskými  
    podmienkami, podľa zákona a predpisov 
=  Na záver pripomenul, že jeho rodina už dostala viac výhražných listov ale sa neboja.  
    Tieto výhražné listy momentálne sú v štádiu vyšetrovania.  
Szó  Áron – taktiež dostal slovo a začal s nasledovnými pripomienkami: 
=  jeho rodina kúpila viac ha poľnohospodárskej pôdy od vlastníkov, ale aj lesy by chceli  
    kúpiť. Aj lesné spoločnosti  vlastnia poľnohospodársku pôdu. 
=  hlavným príjmom obce je daň  z nehnuteľnosti za pôdu . 
= podnikatelia v obci  žiadajú iba dotáciu  na  pôdu od štátu a na úhrady dane a nájomného  
   zabudnú  platiť /česť výnimkám/ 
=  v obci je cca 500 ha ornej pôdy, kde podniká  3-4  poľnohospodárskych subjektov, ale  
    s vlastníkmi nemajú podpísané nájomné zmluvy 
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=  žiada obecné zastupiteľstvo, aby tieto veci súvisiace s podnikateľmi a  lesnými  
    spoločenstvami vyriešili spolu so starostom obce.                                                                                                                             
=  ďalej žiada obecné zastupiteľstvo, aby zo svojich radov jedného člena  navrhovalo do  
     výboru Lesnej spoločnosti. 
=  ohľadne s.r.o.  – SONATO  a VERAGRO – či platia daň z nehnuteľnosti za pôdu, či  
    majú  podpísanú nájomnú  zmluvu s vlastníkmi, koľko pôdy obhospodarujú tie dva  s.r.o. 
        
Starosta obce sa snažil dať odpovede na zaznené otázky, povedal  len toľko, že on by veľmi 
rád pomohol v týchto spomínaných veciach keby vedel.   Problémy okolo dvoch lesných 
spoločenstvách treba hľadať niekde inde.  To znamená, že vyriešiť tieto problémy môžu len 
vlastníci lesných pozemkov a to buď na valnom alebo na  mimoriadnom zhromaždení. Okrem 
vlastníkov lesných pozemkov do tejto záležitosti ani Ministerstvo nemôže zasahovať. Mohla 
by Polícia ale zatiaľ žiadne skutky nie sú dokázané úradne. To znamená, že momentálne 
všetko je tak ako je – no bohužiaľ v týchto prípadoch môžem konštatovať, že to sú len 
rozprávky.   
      Ohľadne poľnohospodárskymi subjektami v našej obci p. starosta konštatoval, že 
najväčšia chyba nastala hneď na začiatku keď začali vymerať a vydávať poľnohospodárske 
pozemky v našej obci. To sa stalo pred 15-17rokmi. Vtedy na vymeranie a rozdelenie boli 
určený zodpovedný ľudia, že ako to vymerali a rozdelili to sa už ťažko dozvieme. Že prečo 
nie sú nájomné zmluvy podpísané po toľkých rokov? Toto je dobrá otázka - ale len pre 
nájomcu a pre  prenajímateľa. Oni sa museli dohodnúť. Ja si myslím, že za tieto veci nie je 
zodpovedný ani starosta a ani obecné zastupiteľstvo. 
      Pre Obecný úrad neplatia dane z nehnuteľnosti jedine firma SONATO a VERAGRO s.r.o 
ale tvrdo pracujeme na tom aby sme od nich vymáhali svoje pohľadávky. Bohu žiaľ zákon je 
zlý a je na ich strane a chráni ich. Nechcem to rozoberať na drobnejšie, ja na tieto dva 
subjekty  mám svoj názor, a tento názor nechám si pre seba. V blízkej budúcnosti určite musí 
sa niečomu dôjsť. A dúfajme, že to bude vyvíjať len v pozitívnom smere a svoje pohľadávky 
dostaneme od nich.      
      Na záver môžem prisľúbiť len toľko, že po pozemkových úpravách keď budú rozdeľovať 
pozemky po novom, budem vyžiadať od každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy zmluvu 
o prenájme, že komu vlastne zveril svoj majetok aby o tom mali prehľad aj na Obecnom 
úrade. Že prečo sa to nestalo pred 15-17rokmi? Na toto odpoveď nepoznám!      
 
Ing. Mihályová Eleonóra = obecné zastupiteľstvo nemôže prijať uznesenie ohľadne veci  
                                               v lesných  spoločenstvách, iba konštatovať.  
 
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. 
Správa starostu: 
=  rekonštrukcia štátnej cesty  v obci  /spojovacia cesta/ - komisia banskobystrického   
    samosprávneho kraja prisľúbil asfaltovanie do konca júla  2013. 
=  združenie Erzsébet  z Budapešti - ponuka na vybudovanie mládežníckeho tábora na území           
    bývalého chatkového táboru – ponuka zatiaľ nie je aktuálna ale nie ani uzavretá 
= rozviazanie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske a lesné pozemky  firmou  AGRO- 
   ŠURICE- Nové Zámky, firma mala záujem len na ornú pôdu. 
=  na lesné pozemky bola uzatvorená nová zmluva na poľovnícke účely s AGRO-ŠURICE   
    v zastúpení s  Ing. Jozefom Nagyom.  
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=  bola uzavretá nájomná zmluva s firmou  S-AGRO GROUP Šurice na obecné pozemky  
     v zastúpení s Klárou Szóovou.                                                                                                                             
=  ohradenie dvoch miestností v kultúrnom dome – boli namontované plastové dvere a okná  
    /veľká sála je ohradená od malej miestnosti/                                                                                                                             
=  odpredaj CO skladu a garáža,  ktoré sa nachádzajú na starom školskom dvore, kupujúci   
     už nemajú záujem  
=  Ildikó Tranová – je umiestnená v psychiatrickom ústave v Kremnici, keď bude vyliečená  
    pustia ju domov/cca o 2mesiace/ Starosta už informoval aj Mestský úrad Fiľakovo o tejto  
    vecí. 
=  odpredaj obecných lesov – na minulej porade sme  o tom debatovali, že ako vyriešiť    
    úver ešte z roku 2001. Dostali sme ponuku od jednej miestnej firmy, že oni začínajú    
    vykupovať lesy. Dohodli sme sa na minulej schôdze, že za dobrú cenu predáme lesy do  
    výšky úveru /t.j.:20tis.Eur cca 2-3ha/ 
    Tieto peniaze čo platíme mesačne na tento úver /600Eur/by sme mohli investovať aj niekde  
    inde. No a potom múdry ľudia nechcem ich pomenovať z našej dediny  začali rozširovať  
    správy, že starosta predal všetky Obecné lesy. Volal som ich na plenárne zasadnutie cez  
    obecný  rozhlas ale neprišiel ani jeden . Chcel som im vysvetliť, že ako je to s tými lesnými  
    pozemkami. No bohužiaľ v našej obci sú aj takýto ľudia ktorý rád miešajú karty ale odvahu  
    už nemajú prísť na zoči-voči. Keď nechceli prísť za mnou tak  prečo neopýtali aspoň našich  
    poslancov, že ako je to s týmto  predajom.    
=  p.starosta osobne zavolal predsedu Lesnej spoločnosti aj predsedu Urbárskeho spolku.   
    No neprišiel ani jeden. P. Illéš Ján aspoň ospravedlnil sa pred zasadnutím p. Tódor Ján ani  
    toľko to neurobil. Pán starosta povedal  len toľko, že chcel s nimi dohodnúť a podpísať  
    zmluvu o vzájomnej spolupráci ohľadom znečistenie Obecných ciest pri odvoze dreva  
    z lesov. Je to jeden najväčší problém obce, zatiaľ sa to nepodarilo vyriešiť. Bude to  ťažké   
    pri takýchto postojoch niektorých ľudí. Vyzerá to tak, že ani nemajú záujem aby   
    Obecné cesty boli ochránené. Tu neobstojí výhovorka, že oni už nie sú predsedovia.        
             Pán starosta pripomenul aj to, že  zápisnice zo zasadnutia pléna už nebudú vyložené 
na úradnej tabuli, lebo občania inak vysvetlia obsah zápisnice medzi sebou, ako je napísané. 
Ten kto bude chcieť prečítať zápisnicu nech príde na OÚ a tam bude vyvesený na Úradnej 
tabuli na chodbe. Keď niečo nerozumie tak sa opýta v kancelárií, že ako to treba rozumieť čo 
prečítal. Na internetovej stránke budú vyvesené len Uznesenie z obecných zastupiteľstiev.       
 
=   mládežom je spokojný chovajú sa slušne asi našli sme spoločnú reč - povedal starosta 
     Dali sme im do prevádzky dve miestnosti v starom ZŠ a tam chodia cvičiť a športovať  
=  v obci na verejné priestranstvá boli vysadené kvety, ale zo pár kvetov ukradli, odcudzili 
     prečo to urobili a kto ? - zatiaľ sme to nedozvedeli  
=  zmena dodávateľa  plynu  – obec odstúpila od SPP k firme RWE GAS Slovensko ešte pred  
    rokom – prestup bol výhodný - za rok bolo ušporené cca 700Eur /predávali lacnejšie o 13% 
=  aktivačná činnosť – od 1.7.2013 budú zamestnaní na aktivačné práce  15 nezamestnaných  
    a z toho 7 cez Úrad práce – 8 cez OÚ - dohoda bude  od 1.7.2013  do  31.12.2013 
=  stretnutie auto veteránov – bolo uskutočnené na 1. Mája. Bolo podporené zo strany obce. 
=  dni  obce  - návrh od starostu obce v mesiaci júl /koncom júla/  - celodenné kultúrne  
    podujatie a večer od  20.00 hodiny zábava. Ostatné organizačné veci ešte budú dohodnuté  
    na mimoriadnom zasadnutí pléna. 
=  prenájom Domu smútku –  p. Miroslav Uhl z Lučenca  chce prenajať DS za nasledovné  
    podmienky: Ide tu hlavne o chladiaceho boxu. Ich návrh znelo tak, že: 
       4,-  –  5,- € na jeden deň pri použití chladiaceho boxu 
       + 100,-  € na  1 mesiac – nájom za DS 
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p. starosta navrhoval zvýšenie a to nasledovne: 
            6,- €  na deň  pri  použití  chladiaceho boxu 
      +120,- € / mesiac – prenájom                                                                                                                             
 
 Členovia pléna podporili návrh nájomnej zmluvy. 
=   Kontrola plnenia uznesení bolo v poriadku, nakoľko neboli ukladané plnenie 
 
 
5//   Žiadosti  a návrhy od  obyvateľov 
       Starosta obce konštatoval, že zo strany obyvateľov neboli podané žiadosti. 
 
6//   Diskusia – Rôzne 
 
Ing. Mihályová Eleonóra = o znečistenie obecnej cesty – navrhuje, aby zmluva o vzájomnej  
    spolupráci s Lesnou spoločnosťou bola zapísaná do ich spoločenskej zmluvy. 
=  navrhuje poslať zmluvu aj pre Ing. Jakubca 
=  prenájom Domu smútku – podporí návrh starostu 
=  dni obce – tiež podporí usporiadať 
=  čipovanie psov – od kedy bude platný zákon 
Czene Ladislav = prenájom DS  - podporí 
=  podporí usporiadať dni obce 
Mede Richard  Dis.  = chce nahlásiť  nepriaznivý stav miestneho potoka pri dolnom moste  
     pred domom Balázs Ladislav 
=  prenájom DS -  podporí nájomnú  zmluvu 
=  ohľadne  vývozu smetí – má vedomosti o tom, že smeti nosia aj na silážnu plochu na  
    územie bývalého družstva. Navrhuje, aby  podnikatelia platili viac za vývoz smetí. 
= návrh – prehodnotiť kúrenie v kultúrnom dome na tuhé palivo miesto plynového kúrenia,  
    nakoľko obec vlastní aj les, drevo by bolo lacnejšie. 
=  navrhuje namontovať na verejnú studňu tlačiace zariadenie – pred domom Mihály  
    Alexander – cca 25,- € 
=  žiada starostu obce, aby jeden člen bol navrhnutý z radov poslancov do výboru Lesnej  
    spoločnosti. On by  navrhol starostu obce do výboru. 
Mihály Alexander = ohľadne smeti – do veľkoobjemového kontajnera nosia všelijaké smeti,  
     aj okolo kontajnera sú smeti 
=  garáž na školskom dvore – jeho návrh, aby obec nechala užívať pre p. Tótha Jozefa garáž 
=  prenájom DS – podporí 
=  brigáda okolo kostola – chce poďakovať starostom, lebo poslal na brigádu  aj pracovníkov  
    VPP. Zúčastnili sa na brigáde aj občania z obce. Ešte treba urobiť terénne úpravy okolo  
     kostola. 
Tódor Václav = ako občan žiada starostu obce, aby dal vyčistiť járok pri jeho pozemku  
                            s pracovníkmi  VPP. 
=   na záver bola ešte jedna spoločná diskusia kde poslanci so starostom jednoznačne  
     spoločne odsudzovali samo výrub v Lesnej spoločnosti. Je to nezákonné a v Urbárskom  
     spolku to je zakázané. To jednoznačne potvrdil aj hlavný lesník Urbárskeho spolku na  
     poslednom valnom zhromaždení.  
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7//   Schválenie uznesení 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

UZNESENIE 
  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa  14.6.2013 
 

 
Uznesenie č.  1/06/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
b e r i e    na  vedomie 
a/  správu o činnosti z predošlého  zasadnutia 
 

Uznesenie  č. 2/06/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
s c h v a ľ u j e 
a/  zmluvu o vzájomnej spolupráci s miestnou Lesnou spoločnosťou a Urbárskym spolkom  
     o znečistenie  obecnej cesty.  Na  najbližšej členskej schôdze Lesnej spoločnosti  a aj  
     Urbárskeho spolku dať návrh na odhlasovania v uznesení a po schválení dať do  
     spoločenskej zmluvy. Organizácie musia mať spoločenské zmluvy.  
b/  aby bol pozastavený samo výrub aj v Lesnej spoločnosti ako je to v Urbárskej spoločnosti  
     a dať  návrh na odhlasovanie v uznesení a po schválení dať do spoločenskej zmluvy. Samo  
     výrub dreva je nezákonné a nekontrolovateľné.  
b/  usporiadanie  dni  obce v mesiaci júl  /cca 27.7.2013/ 
c/  prenájom Domu smútku pre Miroslava Uhla, Mirka Nešpora 6, Lučenec za nasledovné  
     podmienky:  
                120,- € / mesiac  a 6,- € na deň pri použití chladiaceho boxu 
 

 
Uznesenie  č. 3/06/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
u k l a d á 
a/  starostovi obce oznámiť Povodie Ipľa o nepriaznivom stave miestneho potoka 
b/  zvolať mimoriadnu schôdzu kvôli zorganizovaniu a zvoleniu programu  Dni obce 
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Uznesenie  č. 4/06/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
k o n š t a t u j e 
a/  pripomienky a príhovory ohľadom Lesnej spoločnosti a Urbárskeho spolku 
b/  problémy a veľmi veľké neporiadky čo prevládajú v  s.r.o.  Sonato Agro  a Veragro 
     Konštatujúce materiály boli prednesené od p. Jozefa Szó  a Árona  Szó. 
c/  že ani starosta a ani členovia pléna nepriali ponuku do volieb za člena výboru do Lesnej  
     spoločnosti  
 
Hlasovanie:     Prítomní:  4,         Za:  4,           Proti:  0,           Zdržal sa:  0,  
 
8//  Záver 
      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: 
Czene Ladislav  v.r.                                                                                  Mihály Alexander v.r. 
 
Zapisovateľka:  Urbánová Alžbeta 
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