
Obec   Šurice  /OcÚ/   980 33   Hajnáčka 
 
 

 
Zápisnica 

 napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.03.2013 
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 
Neprítomný:            1/  Ing. Mihályová Eleonóra - práca neschopná 
                                 2/ Ádám Ladislav – práce neschopný 
                          ––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Starosta obce:          Végh Zoltán 
Zapisovateľka:         Urbánová Alžbeta, pracovníčka Ocú 
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 overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
  4/  Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení 
  5/  Správa starostu obce 
  6/  Správa hlavnej kontrolórky za rok 2012 
  7/  Schválenie záverečného účtu za rok 2012  
  8/  Schválenie rozpočtu na rok 2013 
  9/  Schválenie plánu práce na rok 2013  
10/  Schválenie inventarizácie za rok 2012  
11/  Schválenie výplaty starostu na rok 2013  
12/  Žiadosti a návrhy od obyvateľov 
13/  Diskusia 
14/  Schválenie uznesení  
15/  Záver 
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a tak dal starosta hlasovať za schválenie programu. 
 
Prítomní:  3,          Za:  3,         Proti:  0,          Zdržal sa:  0,                                                                                                                            
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     Po  schválení programu obecného zastupiteľstva sa prikročilo k prerokovaniu jednotlivých 
bodov programu. 
 
3//   Voľba  návrhovej  komisie a určenie overovateľov  a zapisovateľky  zápisnice 
        Návrh na zloženie návrhovej komisie: 
             1/ Mihály Alexander, člen pléna 
             2/ Czene Ladislav, člen pléna 
        Starosta určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú pracovníčku obce. 
        Za overovateľov zápisnice starosta navrhol: 
             1/  Dis. Mede Richard, člen pléna 
             2/  Vargová Judita,  kontrolórka obce 
 
Hlasovanie:     Prítomní:  3,          Za:  3,          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 v bode 
„ukladá“  bod  a)  a  b)  bol splnený  zo strany starostu.  Stručná správa z predošlého 
zasadnutia: 
=   kamerový systém v obci na sledovanie  nákladných áut a traktorov, ktoré prichádzajú na   
     miestnu  komunikáciu a zašpinia cestu 
=   sociálne prípady   -  rodina Bartošová + 4 deti 
                                      rodina Tranová a druh Kós Róbert 
 
5// Správa starostu obce 
 
=   zasadnutie komisie dopravy BBSK,  ktoré sa uskutočnilo dňa 12. februára 2013 v  
     kultúrnom dome za účelom žiadosti  -  rekonštrukcia štátnej  cesty v obci Šurice  
     /spojovacia cesta/. Predstavitelia komisie BBSK prisľúbili asfaltovanie do konca  
     júla 2013 toto vyhlásenie dali do uznesenia a bolo to aj schválené. 
=  daň  z nehnuteľnosti -  Sós Tibor- SHR, Pinciná -  konštatoval, že p. Sós vyplatil daň  
     z nehnuteľnosti aj za predchádzajúce  roky  - 2010,2011,2012 /bývalá soc.budova JRD/ 
=   ponuka z Budapešti – združenie Erzsébet – chce vybudovať pioniersky tábor pre deti v  
     obci Šurice  na území bývalého chatkového tábora. Už tu boli pozrieť aj osobne teraz už    
     čakáme len na ich rozhodnutie. 
=   žiadosť na Okresný dopravný inšpektorát LC  -  meranie rýchlosti na štátnej ceste – na   
      miestnej časti –  žel.stanica. Žiadosť bola odovzdaná do rúk osobne riaditeľovi. Polícia  
      akceptovala našu žiadosť a už chodia merať rýchlosti častejšie ako to bolo doteraz.  
=   nákup ozvučovacieho zariadenia pre potreby obce /mixpult, reproduktory a mikrofóny/ 
     bez pomoci sponzorov by sa to nemohlo uskutočniť. Sponzorovali nás: Lesný spolok,  
     Urbársky spolok a Jozef Szó/st/. Rozdiel doplácal Obecný úrad. Starosta verejne poďako- 
     val sponzorom za pomocnú ruku. 
=   rozviazanie nájomnej zmluvy  na poľnohospodárske a lesné pozemky vo výmere 72ha  
     s firmou -  AGRO- ŠURICE – Nové Zámky 
=   nová zmluva o nájme lesných pozemkov slúžiace na poľovnícke účely na 37ha – s firmou  
     AGRO-ŠURICE  s.r.o. – Nové Zámky  zast. Ing. Jozef  Nagy  
 
                                                                                                                                         1/2 



=   zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske a poľovnícke účely    
     vo výmere 38ha s firmou  S-AGRO GROUP s.r.o. Šurice zast. Klára Szóová 
=   rekonštrukcia v kultúrnom dome – ohradenie dvoch miestností z plastových materiálov        
     /veľká sála bude ohradená od malej miestností/ 
=   boli vydané písomné upozornenie na zbúranie rodinných domov  –   rodinný dom č. 12 -   
     Illéšová Helena s  rodinný dom č. 172 – Oravec Ladislav  
=   bolo vydané písomné upozornenie na dodržanie stavebného zákona  -  pre  Benčíkovú  
     Andreu, nar.: 27.08.1978, Jánošíkova 1544/13, 986 01  Fiľakovo. Je to novo začatá stavba  
     pod Sovým hradom.  
=   dostali sme ponuku na odpredaj CO skladu a garáža ktoré nachádzajú na starom     
     školskom dvore  - a na odpredaj obecných lesov od firmy S-AGRO- GROUP Šurice zast.    
     Klára Szóová      
     p. starosta k ponuke vyjadroval tak, že najprv treba urobiť obhliadku na týchto objektov  
     s poslancami a potom dať návrh na odpredaj  nehnuteľností. Peniaze za lesy by sme mohli  
     použiť na zaplatenie dlhodobého úveru v jednej čiastke čo bolo zobraté ešte v roku 2001.  
     Bolo by to pre našu obec veľkým vykúpením, nakoľko tento úver splácame mesačne po     
     500,- Eur a úver treba splácať ešte do roku 2018.  
 =   informácia – novela zákona o správnych poplatkoch -  starosta navrhuje pri odvoze   
     overovacej knihy do domu  zvýšiť poplatok  z 1,50  na 2,- € 
=   p.starosta konštatoval, že po dlhej dobe  konečne  podarilo vybaviť liečenie pre Tranovú   
     Ildikó a bola umiestnená do psychiatrického ústavu v Kremnici. Starosta konštatoval, že  
     toto vybavenie nebola jednoduchá záležitosť.  
=   zmluva bola podpísaná s firmou Huszti+Vincze /prevádzkujú káblovú televíziu/, že za  
     spotrebu elektrickej energie budú platiť, podľa namontovaného elektromera. Vychádza  
     to mesačne cca na 40-50Eur. 
=   p. starosta na predpísanom tlačive  predložil svoje majetkové pomery za rok 2012 
 
6//    Správa hlavnej kontrolórky  za rok  2012 
        Kontrolórka obce predložila správu  z kontroly  za rok  2012.  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.  
 
7//   Schválenie záverečného účtu  za  rok  2012 
       Záverečný účet je  vypracovaný  na základe finančného výkazu  k  31.12.2012.  Bol 
predložený  k nahliadnutiu  pre členov pléna  na zasadnutí.  Členovia pléna odsúhlasili  
záverečný účet. 
 
8//   Schválenie  rozpočtu na rok  2013  
       Starosta obce predložil vypracovaný rozpočet na rok 2013,  čo aj bol  rozposlaný pre 
členov pléna na preštudovanie.  V decembri  2012  bol predložený návrh  rozpočtu  na rok 
2013  na zasadnutí pléna.  Členovia  pléna  mohli k tomu vyjadrovať a pripomienkovať.  
Nemali žiadne pripomienky  a preto rozpočet bol schválený. 
 
9//   Schválenie plánu práce na rok  2013 
       Starosta obce predložil návrh plánu práce na rok  2013 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. 
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10//  Schválenie inventarizácie za rok 2012 
        Starosta obce predložil pre členov pléna správu o vykonaní inventúry k 31.12.2012 
nasledovne.                                                                                                                                           
       a/  zápisnica o vykonaní inventarizácie za rok 2012 
       b/  zápisnica o vyradení inventárnych predmetov  za rok 2012 
Starosta obce navrhuje schváliť inventúru tak ako bola predložená zápisnica. 
 
 
11//  Schválenie výplaty starostu na rok 2013  
        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  805,-€ 
x  koeficient  1,49.  Starosta navrhuje zvýšenie tarifného platu  podľa § 4  ods.2 zákona 
o 15%.  Členovia pléna súhlasili s návrhom starostu  o zvýšení. 
 
12//  Žiadosti a návrhy od obyvateľov 
        Starosta obce konštatoval, že  zo strany obyvateľov neboli podané  žiadosti. 
 
13//  Interpelácia poslancov – diskusia 
         
        Mede Richard   =  chce  usporiadať  stretnutie auto veteránov v obci na 1. mája a súťaž 
vo varení guľáša.  Už má prihlásených záujemcov/veteránov/  -  cca  20 ľudí. Navrhuje 
usporiadať na verejnom priestranstve okolo Kultúrneho domu.  
       Pán starosta povedal len toľko, že treba založiť organizačnú skupinu a zorganizovať to 
tak aby počas podujatia nevyskytli žiadne problémy. A prisľúbil, že obec sponzoruje toto 
stretnutie s jedným kotlom guľášom.   
=  ohľadne vývozu smetí – navrhuje zvýšenie poplatku tomu, kto má vyložené aj vrecia vedľa 
kukanádob.  Navrhuje  vyriešiť poplatky za vývoz smetí v III. štvrťroku na plenárnom 
zasadnutí. 
=  keď projekt na kamerový systém pre Obec nebude odsúhlasený, tak navrhuje namontovať  
    fotopasce /je to podobný ako kamerový systém/ namontovať hlavne na tri  hlavné lesné   
    cesty. Týmto spôsobom by sa dalo prekontrolovať denné odvozy dreva z lesov a aj   
    zašpinenie cesty 
=  ohľadom predaja CO skladu a garáža – navrhuje obhliadku  
Czene Ladislav  = dotazuje sa, či obec potrebuje kamerový systém. Jeho názor, že netreba  
    kamerový systém v obci. 
=  starosta okamžite odpovedal, že kamerový systém nebude slúžiť na sledovanie občanov  
    v obci ale bude slúžiť na pred tým spomínané veci. Keby sme vyhrali projekt v celkovej   
   žiadanej výške tak by to slúžilo proti rôznym zlodejom, podomovým predajcom a aby tu žili    
   občania bezpečnejšie a kľudnejšie.  
=  ohľadne rozpočtu – položka „stravovanie“  - starosta odpovedal, že to sú financie na  
   stravné lístky pre zamestnancov Obecného úradu. 
=  ohľadom predaja CO skladu a garáža navrhuje obhliadku 
Mihály Alexander  =  súhlasí s predloženou správou zo strany starostu aj s mesačným platom  
    starostu 
=  kamerový systém – podporí namontovať kamery. 
=  klub dôchodcov – navrhuje prehliadku na stav budovy pri klube dôchodcov /sklad CO  
    a garáž/  a potom dať návrh na odpredaj. 
=  búracie povolenie na rodinný dom  č. 12 -  treba sa poinformovať na stavebnom úrade vo  
    Fiľakove, lebo podľa jeho vedomia obec nemôže vydať búracie povolenie. 
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=  vývoz smetí – podľa harmonogramu je  15 vývozov na tento rok –  
     to stačí na každý mesiac.                                                                                                           
                                                                                                
=  1 vývoz mesačne + 3 navyše úplne stačí a pritom veľkoobjemový kontajner je vždy plný. 
Treba prehodnotiť počet kukanádob  v domácnosti,  a kto má vyložené vrecia vedľa 
kukanádoby  nech platí vyšší poplatok. Navrhuje prehodnotiť poplatok za vývoz smetí  na rok 
2014.                                                                                                                                           
=  ohľadne zbierky na opravu strechy farského úradu /zadná časť strechy/ - treba informovať 
tých občanov,  ktorí  nechodia do kostola,  že každý  mesiac – tretia nedeľa – je zbierka 
v miestnom kostole na tieto práce. 
=  ohľadom predaja CO skladu a garáža navrhuje aj on obhliadku s poslancami 
      
                 Starosta obce na jednotlivé diskusné príspevky načo vedel aj odpovedal. 
 
      Najviac ho trápi vývoz a odvoz smetí. Problémy robia hlavne nezodpovedný občania/česť 
výnimkám/. Buď nevedia alebo nechcú vedieť, že ako treba separovať  /triediť/ smetí. 
Niektorým rodinám naozaj stačí na jeden mesiac jedna kukanádoba, niektorý majú vyložené 
jedna kukanádoba + 3-4 ks umelé vrecia.  Preto majú toľko smetí vyložené, nakoľko 
neseparujú /netriedia/. Separácia znamená to, že dáme zvlášť flaše zo skla, flaše z umelej 
hmoty, papiere treba spáliť buď v kuchyni, vonku na dvore alebo v záhrade a zbytok čo 
zostane dať do kukanádob.  
     Pri tom máme aj jeden veľkoobjemový kontejner ale tento by mal slúžiť na 
veľkoobjemové smetí a nie na papiere a na flaše z umelej hmoty. 
     Pre flaše zo skla sú vyložené 2ks 1100litr. kontajnery kde môžu občania odniesť. Flaše     
z umelej hmoty zbierajú každý druhý týždeň naše zamestnanci len treba vyložiť pred domom.   
        Za jednu kukanádob platíme cca 2Eur ale aj za vrecia z umelej hmoty. Poslednom čase 
za jeden kompletný vývoz platíme cca 400Eur. Je to pre nás veľmi veľká čiastka v týchto 
náročných časoch nemôžeme dovoliť vývoz smetí 2x do mesiaca.    
       Preto Vás žiadam aby dodržiaval každý občan ten separovaný systém. Keď sa to nezmení 
na lepšieho tak budeme musieť vydať rozhodnutie, že  odnesú len kukanádobie a vrecia 
z umelej hmoty ostanú  na mieste neodnesené.          
 
4//  Schválenie uznesení  
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa   15.3.2013 
 

Uznesenie  č. 01/03/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
b e r i e   na vedomie 
a/  správu o činnosti z predošlého zasadnutia 
b/  správu hlavnej kontrolórky za rok 2012 
c/  plán kontrolnej činnosti na rok 2013  
d/  oznámenie – majetkové pomery starostu na rok 2012 podľa čl. 7  úst. zákona  č. 357/2004   
     Zb.z. 
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Uznesenie  č.  02/03/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
s c h v a ľ u j e  
a/  záverečný  účet za rok 2012 
b/  rozpočet na rok 2013  
c/  plán práce na rok 2013  
d/  inventarizáciu za rok 2012 
e/  rozviazanie zmluvy o nájme lesných a poľnohospodárskych  pozemkov s firmou  
     Agro-Šurice,  IČO: 44831706 
f/  zmluvu o nájme lesných pozemkov pre firmu Agro – Šurice s.r.o. IČO: 44831706 
g/  zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov pre firmu  S-AGRO GROUP s.r.o.  
     Šurice,  IČO:45554251 
h/  overenie podpisov pri odvoze  overovacej knihy  občanovi osobne z 1,50  na 2,- € 
i/  problémy okolo vývozu smetí vyriešiť v III. Q 2013  na zasadnutí pléna 
j/  predaj lesných pozemkov vo vlastníctve obce 
k/  predaj garáže a CO skladu na dvore  starej  Základnej školy                                                                                                                                           

 
 

Uznesenie  č.  03/03/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
k o n š t a t u j e,  že 
a/  priemerná mesačná  mzda zamestnanca  v národnom hospodárstve SR v roku  2012  bola  
     suma   805,- € 

 
Uznesenie  č. 04/03/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
u r č u j e  
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  1.199,45 € 
 

Uznesenie  č. 05/03/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
z v y š u j e 
a/  plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona  o 15%  s tým,  že konečná výška mesačného platu 
     starostu  je   1.380,- € 
 
Hlasovanie:      Prítomní:  3,           Za:  3,           Proti:  0,             Zdržal sa:  0, 
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       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: 
Dis. Mede Richard v.r.                                                                                 Vargová  Judita v.r. 
 
 
Zapisovateľka:  Urbánová Alžbeta 
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