
 

Obec    Šurice    /OcÚ/    980  33    Hajnáčka 

 

Zápisnica 

     napísaná  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  ktoré sa konalo  dňa  16.12.2016 

v kancelárii  obecného  úradu v Šuriciach  o 16.00  hodine. 

Počet  poslancov:            5 

Prítomní:                   1/  Tódorová  Janka,  poslankyňa  OZ 

                                    2/  Nagy  Zoltán,  poslanec  OZ 

                                    3/  Bc. Mede  Richard,  poslanec OZ 

                                    4/  Ádám  Róbert,  poslanec  OZ 

                                    5/  Ing. Mikulová  Monika,  poslankyňa OZ 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Starosta obce:          Végh  Zoltán 

Zapisovateľka:          Urbánová  Alžbeta 

Kontrolórka:              Vargová  Judita 

 

1//   Zahájenie 

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 zasadnutie obecného  zastupiteľstva  je  uznášania  schopná. 

 

2//   Schválenie  programu  rokovania 

Starosta obce odporučil  obecnému  zastupiteľstvu schváliť  nasledovný  program. 

             1/   Zahájenie 

             2/   Schválenie  programu  rokovania 

             3/   Určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 

             4/   Žiadosti a návrhy  od  obyvateľov  obce 

             5/   Správa  o činnosti  z predošlého  zasadnutia + kontrola  plnenia uznesení 



            6/   Správa  a informácia  starostu  obce 

            7/   Schválenie  VZN  o dani z nehnuteľnosti  na  rok  2017 

            8/   Schválenie  výročnej  správy  za  rok  2015 

            9/   Schválenie  rozpočtu na rok  2017 

           10/  Schválenie plánu  práce  na rok  2017  

           11/  Schválenie  predsedu  a členov  inventarizačnej  komisie  

           12/  Diskusia 

           13/  Schválenie  uznesení 

           14/  Záver 

Poslanci  s predloženým  návrhom  súhlasili a tak  dal  hlasovať  za schválenie. 

Prítomní:      5,             Za:     5,              Proti:      0,               Zdržal sa:     0, 

 

3//   Určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce  určil  za zapisovateľku zápisnice Alžbetu  Urbánovú,  pracovníčku obecného  

úradu. 

         Za  overovateľov  zápisnice  určil: 

                1/  Ádám  Róbert,  člen pléna 

                2/  Bc. Mede  Richard, člen  pléna 

 

4//   Žiadosti a návrhy  od obyvateľov  obce 

         Zo  strany  obyvateľov  nebola  podaná  žiadna žiadosť. 

 

5//   Správa o činnosti  z predošlého  zasadnutia 

Správu  predložil  pléne p. Végh  starosta obce.  Konštatoval, že nemal  žiadnu  úlohu  na 

plnenie  z minulej schôdze.  Informoval členov  pléna  o činnosti  z predošlého  zasadnutia. 

=  usporiadanie  pozemkov  pod budovou – Kultúrny dom a Materská  škola -  starosta  

konštatoval,  že  je v štádiu  odkúpenia  pozemkov od vlastníkov pod  budovami – Sú     

vlastníci,  s ktorými ešte nie sú podpísané kúpne zmluvy. 

=  rekonštrukcia  malej  miestnosti  v Kultúrnom dome – zníženie stropu, položenie  

plávajúcej podlahy  a výmena vstupných dverí – práce sú už dokončené. 



=  chatový  tábor -  starosta informoval p. Ádáma, že Poľovnícka spoločnosť  v Šuriciach 

odkúpila  pozemok aj chaty (3ks)  v areáli   chatového  tábora od vlastníkov a budú  tam 

postavené 3 chaty.  Starosta pripomenul, že najideálnejšie by bolo, keby znovu postavili 

všetkých 10 chatiek, ktoré boli rozbúrané v minulých rokoch bez búracieho povolenia. 

=    vlastníci pozemkov v areáli  Vinica budú mať voľný vstup podľa vzájomnej dohody s Ing. 

Jakubcom. Treba si to odôvodniť správnym spôsobom. 

=    starosta prisľúbil poslancom, že keď obec bude mať nadbytočné fin. prostriedky 

namontujú    vonkajšie  osvetlenie  smerom  do cintorína  a na  elektrické  stĺpy  vianočné  

ozdoby a vianočné  osvetlenia. 

6//   Správa  a informácia  starostu obce 

=   informácia  o podaní  projektov: 

1/ rekonštrukcia  kultúrneho  domu / zateplenie + výmena okien a dverí/  

2/  rekonštrukcia miestnej  komunikácie – malá strana 

3/  program obnovy dediny  - úprava dvora areálu  kultúrneho domu 

4/  multifunkčné  ihrisko 

5/  rekonštrukcia  budovy športového  areálu 

6/  kamerový systém -  pokračovanie  

Starosta  obce  poznamenal,  že  projekt na  rekonštrukciu  kultúrneho  domu  pozastavili  

a vrátili späť. Je prísľub od vyšších orgánov, že na tieto projekty budú vypísané nové výzvy 

v roku 2017. Obec má zainvestovaného do týchto projektov cca 8-10tis. Eur. 

=  informácia o vykonaných prác a o usporiadaní  akcie v roku 2016 za vlastné fin. 

prostriedky    

    a/  vyhotovenie altánku pri  kultúrnom dome 

    b/  rekonštrukcia malej zasadačky v Kultúrnom dome 

    b/  usporiadanie  veteránskej akcie  na  1.  Mája /stretnutie starých mot.vozidiel/ 

    c/  Deň detí 

    d/  deň  dôchodcov  na  1.  septembra 

    e/  mikulášsky  večierok   pre deti  -  5. decembra 

    f/  na  Silvestra  ešte  plánuje akciu  pre  mládež 

=  motivačný  príspevok  pre  rodičov -  starosta  rozdal  pre každého novorodeného dieťaťa  

v roku 2016  motivačný  príspevok -  100,-  Eur  na  jedno dieťa. Týmto chce motivovať mladé 

ženy a mamičky, aby sa nebáli porodiť malé bábätká. Potrebujeme mladých ľudí, nakoľko 

podľa vekovej kategórií naša Obec je veľmi zastarala.   



=  ohľadne úhrady dane  z nehnuteľnosti pre občanov ktoré nedisponujú s inteternet 

bankingom  -  starosta navrhuje  poštový poukážkový systém  – posielať  s platobným  

výmerom aj  poukážku  na zaplatenie daní. Občania si môžu zaplatiť dane a poplatky 

u poštára.  

=  zavedenie  elektronickej  pošty – už je to prístupné a fungujúce 

=  verejné  osvetlenie -  navrhuje, aby  obecné svietidlá cez noc svietili už bez  obmedzenia 

=  Do domu smútku boli nakúpené  náradie a agrofólie  /rýľ,lopata + rebrík/  

=  osvojiteľnosť  dieťaťa -  Balážová  Hajnalka – 30.12.2016-súdne pojednávanie 

=  informácia -  o plánovaného nákupu pre malé  deti  hojdačky a šmýkačky  

=  návrh  na rekonštrukciu  materskej školy  -  hlavnú  bočnú stenu  oproti  cesty  upraviť, aby  

stavba mala lepší vzhľad pre návštevníkov obcí.  

Starosta obce okrem podaných projektov má  ešte nasledovné plány  do konca volebného 

obdobia: 

      1/  rozšíriť  2 rady v novom  cintoríne a vykladať ich zámockou dlažbou 

      2/  postaviť novú  autobusovú  zastávku  v obci 

      3/  prerobiť  železnú konštrukciu na obecnom  moste v strede  dediny 

      4/  vyhotoviť  altánok  do  cintorína   

      5/  asfaltovanie pred  bránami  pri rodinných domoch,  ktorý o to požiadajú 

      6/  namontovanie  merače  rýchlosti  na miestnu  časť – Žel. stanica spoločne s obcou          

Hajnáčka. Už o tom bolo aj spoločné rokovanie medzi starostami.                                

 =  starosta obce ešte pripomenul, že na budúci rok bude zaplatený dlhodobý úver ešte 

z roku 2001 vo výške 50tis. Eur. Treba pouvažovať nad tým, či by bolo vhodné si zobrať nový 

úver do výšky 40,-tis Eur s platením 400Eur/mesiac.  Pre našu Obec táto čiastka by bola 

reálna na splácanie úveru.  Je potrebné len premyslieť, do čoho presne investovať fin. 

prostriedky, čo by pre našu obec bolo najnutnejšie, najlepšie a najvýhodnejšie.    

7//   Schválenie  VZN  o dani  z nehnuteľnosti na rok  2017 

         Starosta  obce navrhuje VZN  bez  zmeny a bez  zvýšenia dane  na rok  2017 s výnimkou 

lesných  pozemkov.   

Navrhuje  zvýšiť  daň z nehnuteľnosti za lesné pozemky pre  4  subjekty  a to: 

             Lesná a poz. Spoločnosť Šurice   -     o 10%  -  /je to zvýšenie o 164Eur/rok/ 

             pre Urbársky spolok Šurice          -     o 10%  -  /je to zvýšenie o 61Eur/rok/ 

            pre Urbársky spolok St.Bašta       -     o 10% -   / je to zvýšenie o  9,00Eur/rok/  

            pre  Ing. Peter  Jakubec                 -     o 10%  -   /je to zvýšenie o 43Eur/rok/ 



                   Starosta obce svoj návrh odôvodnil nasledovne:  Tento návrh nie je preto, že 

v Lesnej a pozemkovej spoločnosti nastali zmeny vo vedení. Je to preto, lebo v týchto 

spoločnostiach, podľa jej mienky nemajú v reálnom pomere rozdelené naturálne príspevky 

/palivové drevo/. Nie je to správne rozhodnutie keď vlastník so 40ha lesným pozemkom má 

rovnaký nárok na naturálne príspevky  ako vlastník s 1m2 lesným pozemkom.  

          Teraz máme nárok na 1fúru za 120 alebo150Eur ako ostatní vlastníci, ktorý majú oveľa 

menej lesných pozemkov. Tento spôsob rozdelenia pre našu Obec nie je  prijateľná lebo je to 

nelogické. Treba sa vrátiť približne na podobný spôsob rozdelenia palivového dreva, aký bol 

systém v roku 2015. Ten kto má viac pozemkov nech dostáva viac, ako ten kto má menej.     

         Starosta obce ešte dodal, že vlastníci a nájomcovia poľn. pozemkov za ornú pôdu platia  

daň z nehnuteľnosti 17,-Eur/ha a za lesné pozemky platia nájomníci len 5,-Eur/ha. Podľa 

jeho názoru je tu ešte veľmi veľká rezerva na zvyšovanie daní, nakoľko, podľa jeho slov  lesné 

pozemky by mali byť na rovnakej daňovej úrovni ako je orná pôda. 

          Na záver ešte pripomenul, že je presvedčený o tom, že vedenie Lesných spolkov určite 

nájdu  správne riešenie k celému prípadu, aby to vyhovelo aj pre Obec a aj pre Lesné spolky 

a nebudeme musieť riešiť problém so zvyšovaním daní z nehnuteľností. 

 Členovia pléna  hlasovali  nasledovne. 

Prítomní:      5,                  Za:       5,                            Proti:       0,                        Zdržal sa:     0, 

8//   Schválenie   výročnej  správy  za rok  2015 

         Starosta  obce  predložil  na  preštudovanie  výročnú  správu  pre členov  pléna.  Po  

preštudovaní  hlasovali  nasledovne. 

Prítomní:      5,                  Za:      5,                             Proti:     0,                          Zdržal sa:     0, 

9//   Schválenie  rozpočtu  na rok   2017 

         Starosta  obce   konštatoval,  že  rozpočet  bol  zvýšený  o 10.000,-  Eur  na rok  2017.  Aj  

príjmová aj  výdavková  časť  sa zvýši  o tú  sumu. Členovia  pléna  dostali  na preštudovanie  

rozpočet  a po preštudovaní  súhlasili  s návrhom  na rok  2017. 

Prítomní:     5,                  Za:       5,                       Proti:      0,                               Zdržal sa:     0, 

10//  Schválenie  plánu  práce  na rok  2017 

Starosta  obce  navrhuje  rokovať  4x  v roku  2017 v zmysle  zákona.  V prípade  potreby 

bude  zvolané  mimoriadne  zasadnutie.  Členovia  pléna  súhlasili s návrhom.  

Prítomní:       5,                 Za:      5,                        Proti:        0,                            Zdržal sa:     0, 

11//  Schválenie  predsedu  inventarizačnej  komisie  a členov  komisie 

Starosta obce  navrhuje inventarizačnú  komisiu v zložení: 

            predseda:        Tódorová  Janka  

            členovia:          Ádám  Róbert,  Nagy Zoltán,  Ing. Mikulová Monika, Bc. Mede Richard 



 

Navrhuje  vykonať inventúru  do  31.12.2016.  Členovia  pléna s návrhom  súhlasili. 

Prítomní:       5,                Za:     5,                         Proti:     0,                              Zdržal  sa:    0, 

 

 

12//  Diskusia 

 

Tódorová  Janka  =   ohľadne inventarizácie – informovala členov pléna,  že už  bola  

vykonaná  inventúra  v mesiaci  november s pracovníčkou  obecného úradu. Zástupca  

starostu  p. Tódorová  navrhuje  predať  v prípade  darovať  nasledovné  veci z inventára MŠ:  

nábytok,  stoličky, lehátko,  paplóny,  koberec. 

Staré  veci  likvidovať  z inventára  a komisionálne  zničiť. 

=  ďalej  navrhuje pri  potoku na  obidve  strany  opraviť  alebo  vymeniť  rigoly.  Pri  potoku  

tiež  chodník  vykladať  so zámkovou  dlažbou. 

Nagy  Zoltán =  navrhuje rekonštruovať  autobusovú  zastávku na  modernejšiu  z vlastných  

finančných prostriedkov. Nenavrhuje zobrať  úver. 

=  navrhuje  zriadiť klimatizačnú  miestnosť  v kultúrnom  dome,  aby  mohli  využívať  

občania  pri jednotlivých  akciách /svadba, zábava,  narodeninové oslavy/. 

Mede  Richard  =  Nenavrhuje  zobrať  úver,  menšie  investície urobiť z vlastných finančných 

prostriedkov. 

=  informoval  plénum, že  miestny  farár  dostane  za podaný  projekt  finančné  prostriedky  

na  rekonštrukciu  farského  úradu /na zadnú  časť budovy/  a žiada  obecný  úrad,  aby poslal  

tam  aktivačných  pracovníkov,  keď  sa začína  práce. 

Ádám  Róbert  =  žiada,  aby  obecný  úrad  /starosta alebo poslanci/  sa zúčastnil  na valnom  

zhromaždení  lesných spoločenstvách  /Lesná pozemková spoločnosť a Urbársky spolok/.  

Obec má  veľký  podiel  pri obidvoch  spoločenstvách. 

 Mikulová  Monika  =  nenavrhuje  zobrať  úver. 

 

 

 

 

 

 



13//  Schválenie  uznesení 

 

 

, 

UZNESENIE 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa  16.12.2016 

 

Uznesenie  č.  1/12/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Šuriciach: 

b e r i e   na  vedomie 

a/   správu  o činnosti  z predošlého  zasadnutia 

 

 

Uznesenie  č.  2/12/2016 

 

s c h v a ľ u j e 

a/  VZN  o dani  z nehnuteľnosti na rok  2017 

b/  výročnú  správu  za rok  2015 

c/  rozpočet  na rok  2017 

d/  plán  práce  na rok  2017 

e/  zvýšenie  sadzby dane lesných pozemkov  o  10%  zo základu dane pre Lesnú a 

pozemkovú spoločnosť Šurice, Urbársky spolok Šurice, Urbársky spolok Stará Bašta a pre Ing. 

Jakubec Peter - Bratislava  

i/ aby  verejné  osvetlenie  svietili  v noci  bez  obmedzenia 

j/  úpravu  rozpočtu  medzi  jednotlivými  kapitolami 

 

 

 



 

Uznesenie  č.  3/12/2016 

 

v y m e n u j e 

a/  Janku  Tódorovú  za  predsedu  inventarizačnej  komisie  a poslancov za členov komisie  

 

 

14//  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. 

 

 

Overovateľ  I.:                                                                                           II. overovateľ:   

Ádám  Róbert  v.r.                                                                                          Bc. Mede Richard  v.r. 

 

 

Zapísala:  

 

 

            

      


