Obec Šurice /OcÚ/

980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná

na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 1.12.2018 v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 10.00 hodine.
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Počet poslancov:

Novozvolený starosta:
Novozvolení poslanci:

Végh Zoltán
1/ Kovács Szabolcs Mgr.
2/ Mag Barnabáš

Staronoví poslanci:

3/ Tódorová Janka
4/ Ing. Mede Richard
5/ Nagy Zoltán
---------------------------------------------------------------------

Odchádzajúci poslanci:

1/ Ing Mikulová Monika
2/ Ádám Róbert

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia otvoril starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že 1. zasadnutie bolo zvolané pozvánkou. Zistil, že na
zasadnutí je prítomný každý člen pléna obecného zastupiteľstva zvolaných vo voľbách
10. novembra 2018 a preto je uznášanie schopné. Z bývalých piatich poslancov boli traja
znovu zvolený.
Starosta obce odporučil, aby zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo rozdelené
na dve časti a to na ustanovujúce a pracovné podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
5/ Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

6/ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
7/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
8/ Zvolenie zástupcu starostu
9/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
10/ Návrh na zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov komisií
11/ Schválenie VZN na rok 2019
12/ Schválenie rozpočtu na rok 2019
13/ Schválenie plán práce OZ na rok 2019
14/ Určenie platu starostu a poslancom obecného zastupiteľstva
15/ Diskusia
16/ Schválenie uznesení
17/ Záver

2// Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce po schválení programu prikročilo k prerokovaniu jednotlivých bodov
programu.

3// Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku:
1/ Urbánová Alžbeta, pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Ing. Mede Richard
2/ Nagy Zoltán

4// Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o
zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Podpredseda miestnej volebnej komisie podala informáciu o priebehu a výsledkoch
volieb dňa 10. novembra 2018. Z celkového počtu voličov 413 hlasovalo 265 občanov, čo

v percentuálnom vyjadrení je 64%. Počet platných hlasov pre voľby do obecného
zastupiteľstva 257. Počet neplatných hlasov do obecného zastupiteľstva bolo 8. Počet
platných hlasov na voľby starostu 260. Počet neplatných hlasov na voľby starostu bolo 5.
Súčasťou zápisnice bude zoznam kandidátov podľa poradí hlasov a tiež aj
novozvolený starosta podľa získaných hlasov. Na záver podpredseda pristúpila
k odovzdávaniu „Osvedčenie o zvolení za starostu a za poslancov“.

5// Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce prečítal znenie sľubu /text podľa zákona o voľbách/ pre seba. Po
zložení sľubu novozvolený starosta potvrdil so svojim podpisom zloženie sľubu a viedol
ďalej rokovanie.

6// Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce prečítal znenie sľubu pre novozvolených poslancov
a novozvolení poslanci potvrdili so svojimi podpismi zloženie sľubu, menovite podľa
poradí hlasov: Tódorová Janka, Ing. Mede Richard, Nagy Zoltán, Mgr. Kovács Szabolcs,
Mag Barnabáš.
Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným.

7// Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Novozvolený starosta predniesol svoj volebný program na nasledujúce volebné
obdobie. Z obsahu: - projekty odovzdané na schválenie:
= rekonštrukcia kultúrneho domu - projekt sme začali v roku 2015 – čakáme na schválenie
= multifunkčný dom – projekt podaný na školský učiteľský byt – je vo vybavovaní
= kamerový systém – pokračovanie - čakáme na schválenie
= amfiteátrum vo dvore kultúrneho domu - cezhraničný projekt je podaný v spolupráci
s družobnou obcou z Maďarska - Istenmezeje
= žiadosť je podaná na 8 miestny elektromobil
= asfaltovanie spojovacej cesty smerom do Čamoviec
= rekonštrukcia miestnosti /vestibul, javisko, parkety/ v kultúrnom dome – žiadosť
podaná na MF SR

Z vlastných finančných prostriedkov chce vykonať tieto práce:
= vyhotoviť stojan na bycikel pri autobusovej zastávke
= rekonštrukcia miestneho rozhlasu v celej obci - postupne
= rekonštrukcia chodníka pri potoku na Malej strany obce
Ďalej poďakoval za dôveru voličov vo voľbách a zaželal novozvolenému zastupiteľstvu
veľa elánu, síl a zdravia do nasledujúceho volebného obdobia s presvedčením, že
spolupráca starostu a členov zastupiteľstva bude úspešná a ústretová.

8// Zvolenie zástupcu starostu
Starosta obce predložil návrh na voľbu zástupcu starostu a to na:
Tódorová Janka
Konštatoval, že ona získala najviac hlasov a tým pádom jednoznačne zvíťazila nad
ostatnými, preto ju navrhuje za zástupkyňu. Starosta takýmto spôsobom zvolil zástupkyňu
starostku aj predchádzajúcom volebnom období ako teraz.

9// Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Starosta obce poveruje poslanca Ing. Richarda Medeho zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. To bude platiť v tomto prípade, keď ani starosta ani
jej zástupkyňa nebudú môcť sa zvolávať zasadnutie OZ. Členovia pléna jednohlasne
súhlasili s návrhom starostu.

10// Návrh na zriadenie komisií obce- voľba predsedov a členov komisií
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu
ich predsedov a členov nasledovne:
a/ Komisia ochrany verejného poriadku a občianske sťažnosti /KOVP + OS/
predseda členovia

Nagy Zoltán

- Kovács Szabolcs Mgr. - ako poslanec
z radov obyvateľov - 3 členovia

b/ Komisia stavebná a ochrana životného prostredia
predseda - Ing. Mede Richard
členovia

- Mag Barnabáš - ako poslanec
z radov obyvateľov - 3 členovia

c/ Inventarizačná komisia
predseda - Tódorová Janka – zástupca starostu + členovia pléna
Obidva predsedovia prijali návrh na post predsedu a prisľúbili, že zoznam ďalších
členov do komisie predložia na marcovom zasadnutí.
11// Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
Starosta obce predložil VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019. Navrhuje zmeny
pre obyvateľov za odvoz smetí a pre Lesné spoločnosti za lesné pozemky nasledovne:
= poplatok za odvoz smetí na jednu osobu - zo 9,- na 12,- EUR
= daň z nehnuteľnosti - pre Urbársky spolok - 50% zvýšenie – to činí cca 350,-€
= daň z nehnuteľnosti - pre Lesnú a pozemkovú spoločnosť – 50% zvýšenie – cca 1.000,-€
= daň z nehnuteľnosti - pre Ing. Jakubec Peter - 50% zvýšenie – cca 200Eur
Starosta pripomenul, že posledné zvýšenie boli v roku 2014. Daň z nehnuteľnosti
pre obyvateľov nechce zvýšiť, ani vodné a ani poplatok za psa.
Poplatok za odvoz smetí jednoznačne musí zvýšiť nakoľko aj nám bude firma Mepos
zvyšovať vývoz smetí od roku 2019 a to v nemalej výške.
Kovács Szabolcs - k tomuto bodu - navrhuje, aby obecný úrad s lesnými spoločnosťami
osobne dohodli na zvyšovaní.
Starosta zareagoval na tento návrh, že to v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, nakoľko
ani nás Lesné spoločnosti nevolajú a ani nikdy nevolali keď rozhodovali o výške podielov pre
vlastníkov.
12// Schválenie rozpočtu na rok 2019
Starosta obce navrhuje schváliť rozpočet na úrovni vlaňajšieho roka. Obec dosiahla
dobrý hospodársky výsledok počas roka. Nie je zadlžená ani úver nemá. Obecný úrad má
vyrovnaný rozpočet. Upravený rozpočet medzi jednotlivými kapitolami je schválený
každý štvrťrok na obecnom zastupiteľstve.
13// Schválenie plán práce OZ na rok 2019.
Starosta obce prečítal svoj návrh na zasadnutie OZ. Pripomenul, že termíny
zasadnutia naplánoval podľa predpisov čo znamená, že každý tretí mesiac bude jedno
stretnutie.

14// Určenie platu starostu a poslancom obecného zastupiteľstva
Starosta predložil v súlade so zákonom NR SR č. 253/1997 a 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostu ostáva do konca decembra nezmenený. Aj pre poslancov ostáva starý
plat nezmenený do konca decembra 2018.
15// Diskusia
Mede Richard = Víta všetkých poslancov, ktorí boli zvolení na 4 volebné obdobie.
Poďakoval za dôveru voličov vo voľbách.
= dotazuje sa na asfaltovanie , že či bude dokončené do konca roku. Starosta
odpovedal, že bude dokončené.
= pri hode do kultúrneho domu zateká strecha - kedy to bude opravené.
= na budúci rok či sú naplánované akcie - deň obce a
veterán akcia na 1. mája
Kovács Szabolcs = navrhuje usporiadať tanečnú zábavu - dotazuje sa, či je to možné zo
strany obecného úradu.
Starosta odpovedal, že nevidí v tom žiadny problém treba sa dohodnúť o termíne
Tódorová Janka = navrhuje, aby v budúcnosti na kultúrnych podujatiach v obci sa
zúčastnil každý člen pléna.
= poďakovala za dôveru voličov vo voľbách a verí, že spolupráca medzi poslancami
a starostom obce bude dobrá vo volebnom období.
= aj Mikulášsky večierok na budúci rok navrhuje usporiadať v inakšej forme.
Ing. Mihályová Eleonóra = ako obyvateľka, navrhuje obnoviť jednu miestnosť pre
ekonómku, aby kľudne mohla pracovať.
Starosta odpovedal - vyrieši obnovenie, ale ešte čakáme do konca mája 2019, či
dostaneme finančné prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho domu od štátu.
Vargová Judita = kontrolórka obce navrhuje obnoviť kuchyňu, a druhá verzia - tam kde
je turistická ubytovňa prerobiť miestnosť na kuchyňu.
Starosta obce - informoval členov pléna, že Tranová Ildikó každý rok je umiestnená na
3 mesiace v turistickej ubytovni, keď je už veľká zima.
Nagy Zoltán = ohľadne VZN - súhlasí s návrhom starostu, že nebude zvýšiť daň pre
obyvateľov ani vodné.
Starosta obce = navrhuje zavedenie úsporného režimu pri verejnom osvetlení to by
znamenalo aby v obci boli vypnuté v čase od 24.00 do 04.00 hod. Skúšobná doba by bola

na jeden rok od 01.01.2019 do 31.12.2019. Bolo by to kvôli zvyšovanie ceny elektrickej
energie s platnosťou od januára 2019.

16// Schválenie uznesení

UZNESENIE
z ustanovujúceho a pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šurice
zo dňa 1.12.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1/ Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a zaradenie
poslancov do komisií
4/ Mesačný plat starostu obce a poslancom OZ, podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
5/ Rozpočet na rok 2019
6/ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
7/ Vymenovanie zástupkyňu starostu obce
8/ Odvoz komunálnych odpadov v roku 2019
9/ Zriadenie inventarizačnej komisie

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
b e r i e na vedomie
a/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
b/ vystúpenie novozvoleného starostu

k o n š t a t u j e, že
a/ novozvolený starosta obce Šurice Zoltán Végh zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Janka Tódorová, Richard Mede, Zoltán Nagy, Szabolcs Kovács,
Barnabáš Mag
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
poveruje
a/ poslanca Richarda Medeho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
zriaďuje
komisie a to:
a/ komisia ochrany verejného poriadku a občianske sťažnosti /KOVP+OS/
b/ stavebná komisia a životné prostredie
c/ inventarizačná komisia
volí
a/ predsedu komisie - KOVP: Zoltán Nagy
členov komisie: a/ poslanca - Szabolcs Kovács
b/ odborníka ............................
c/ odborníka ............................
b/ predsedu komisie – stavebná komisia a ŽP: Richard Mede Ing.
členov komisie: a/ poslanca – Barnabáš Mag
b/ odborníka ...........................
c/ odborníka ...........................
c/ predsedu komisie - inventarizačná komisia: Janka Tódorová
členov komisie: a/ poslanci OZ

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
schvaľuje
a/ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
b/ rozpočet na rok 2019
c/ plán práce na rok 2019
d/ zvýšenie odvozu komunálnych odpadov z 17 na 20 vývozov do roka platnosťou od
1.1.2019
e/ úsporný režim - vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách od 24.00 do
04.00 hod. platnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019.
f/ prijatia prekleňovacieho úveru vo výške 76 194,03 Eur schváleného v UniCredit Bank

CZ – SK na financovanie oprávnených nákladov projektu Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Šurice – Malá strana.
Uznesenie č. 5
Starosta obce v Šuriciach:
vymenuje
a/ za zástupkyňu starostu obce Janku Tódorovú

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
určuje
a/ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom plat starostu v nezmenenom stave.

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:
navrhuje
a/ vytvoriť nové pracovné miesto pre ekonómku obecného úradu
Členovia pléna hlasovali nasledovne:
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Po predložení návrhu na uznesenie bol vznesený dotaz, kto má pripomienky
k návrhu na uznesení.
Žiadne pripomienky neboli a na základe výsledkov hlasovania uznesenie bolo
schválené.
Na záver ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce:
Zoltán Végh v.r.

overovateľ: I.

II. overovateľ:

Ing. Mede Richard v.r.

Nagy Zoltán v.r.

Zapísala:

