Obec Šurice /OcÚ/ 980 33 Hajnáčka

Zápisnica
napísaná

na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.3.2017
v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine.
Počet poslancov:
Prítomní:

5
1/ Tódorová Janka, poslankyňa OZ
2/ Bc. Mede Richard, poslanec OZ
3/ Ádám Róbert, poslanec OZ

---------------------------------------------------------------------Ospravedlnený:

4/ Nagy Zoltán, poslanec OZ

Práceneschopná:

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 traja 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/ Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
4/ Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce
5/ Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení

6/ Správa a informácia starostu obce
7/ Správa hlavnej kontrolórky za rok 2016
8/ Schválenie záverečného účtu za rok 2016
9/ Schválenie inventarizácie za rok 2016
10/ Schválenie výplaty starostu na rok 2017
11/ Diskusia + Rôzne
12/ Schválenie uznesení
13/ Záver
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a tak dal hlasovať za schválenie.

Prítomní:

3,

Za:

3,

Proti:

0,

Zdržal sa:

0,

3.// Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Alžbetu Urbánovú, pracovníčku
obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Tódorová Janka, členka 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 + kontrola plnenia uznesení
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.
= daň z nehnuteľnosti - zvýšenie pre lesné pozemky - na decembrovom zasadnutí bolo
prerokované a schválené nasledovne:
Lesná pozemková spoločnosť – Šurice

-

o 30%

Urbársky spolok - Šurice

-

o 10%

Starosta konštatoval, že podľa zákona má byť vyrubená daň rovnako pre právnické osoby.
Preto navrhuje zmenu zvýšenia na rok 2017 z 30% na 10% aj pre Lesnú a pozemkovú
spoločnosť Šurice.

6.// Správa a informácia starostu obce
= usporiadanie pozemkov pod budovou - Kultúrny dom a Materská škola – starosta
konštatoval, že je v štádiu odkúpenia pozemkov od vlastníkov. Z tridsiatich vlastníkov už
podpísali kúpnu zmluvu dvadsiati. Zostávajúcich desiatich vlastníkov piati majú exekúciu.
To znamená, že ešte nepodpísali cca piati vlastníci. Je zaujímavé, že sú občania z našej obci,
ktorý majú záujem o tieto pozemky a núkajú oveľa viacej za m2 ako náš Obecný úrad.
= chatkový tábor - ohlásenie stavebných úprav od Poľovníckej spoločnosti Pohanský
hrad Šurice. Starosta obce po preštudovaní žiadosti napísal oznámenie pre Poľovnícku
spoločnosť, že rozhodnutie okolo ohlásenia stav. úprav boli pozastavené, nakoľko
predmetné pozemky nie sú vo vlastníctve Poľovníckej spoločnosti.
= rekonštrukcia učiteľského bytu - na celú budovu je vypracovaný projekt – cena za
projekt je 1.980,- EUR.
= vyhotovenie drevených kvetináčov v obci - starosta dal vyhotoviť 6 ks ktoré budú
umiestnené v obci.
= aktivačné práce - starosta chce zamestnať šiestich našich aktivačných pracovníkov cez
Národný projekt z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
= susedské spory - Kováč Albert a Kováč Štefan - ohľadne vypustenie obsahu žumpy,
nakoľko pán Štefan Kováč vypúšťa obsah jeho žumpy do záhrady a tam je veľký smrad.
Ďalej p. Kováč Albert tvrdí, že sused načierno užíva vodu z verejného vodovodu. Preto
bola vytvorená komisia z členov Obecného zastupiteľstva a bola prevedená aj kontrola ale
kontrola nezistila žiadne porušenie pravidlá s užívaním vody z verejného vodovodu.
= informácia o podaní projektov
a/ rekonštrukcia kultúrneho domu
b/ rekonštrukcia miestnej komunikácie – malá strana
c/ kompletná rekonštrukcia učiteľského bytu
d/ rekonštrukcia autobusovej zastávky
= informácia - návrh na vykonanie nasledovných prác z vlastných fin. prostriedkov:
a/ urobiť ďalší rad chodníku v novom cintoríne a vykladať zámockou dlažbou
b/ plocha pod 4 kontajnermi je vydláždená zámockou dlažbou, ktoré sú umiestnené

na verejnom priestranstve /malá strana/

= informácia – prieskum zo strany ministerstva školstva - tie malé obce, ktoré neprevádzkujú
základnú školu ani materskú školu dostávajú do vlastníctva obce menšie autobusy na odvoz detí
do školy a naspäť. Bude to platné cca od 01.09.2017.
= čierna skládka na lokalite „Síksara“ - konanie bolo pozastavené nakoľko sa nepodarilo
získať podklady, ktoré by mohli viesť k zisteniu pôvodcu týchto uložených odpadov.
= susedské spory - Szójózsef Ján a Soós Július – tu sa jedná o chovu oviec v blízkosti rodinného
domu s celým prípadom sa už zaoberá Okresná prokuratúra. Obecný úrad dostal za úlohu vyriešiť
problém - užívanie 3ks nepovolené stavby.

7.// Správa hlavnej kontrolórky za rok 2016
Správu hlavnej kontrolórky predložila pléne pracovníčka obecného úradu z kontroly
za rok 2016. Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona o obecnom zriadení. Bola zameraná
na kontrolu čerpania rozpočtu a na účelovosť použitia finančných prostriedkov. Pri
kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Obec v roku 2016 hospodárila na dobrej
úrovni preto aj dosiahla dobrý hospodársky výsledok. Obec disponuje dostatočným
stavom finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce. Správa z kontroly bola
odoslaná cez e-mailom pre všetkých poslancov ešte pred zasadnutím na preštudovanie
a teraz bola vyložená k nahliadnutiu pre všetkých prítomných.
8.// Schválenie záverečného účtu za rok 2016
Záverečný účet je vypracovaný na základe finančného výkazu k 31.12.2016. Bol
predložený k nahliadnutiu pre členov pléna na zasadnutí. Aj záverečný účet bol odoslaný
cez e-mail pre všetkých poslancov na preštudovanie ešte pred zasadnutím a teraz taktiež
bolo vyložené k nahliadnutiu pre všetkých prítomných. Členovia pléna odsúhlasili
záverečný účet za rok 2016.
Hlasovanie:

Za:

3,

Proti:

0,

Zdržal sa:

0,

9.// Schválenie inventarizácie za rok 2016
Predseda inventarizačnej komisie predložil pre členov pléna správu o vykonaní
inventúry k 31.12.2016 nasledovne:
a/ zápisnica o vykonaní inventarizácie za rok 2016
b/ zápisnica o vyradení inventárnych predmetov za rok 2016
Starosta obce navrhuje schváliť inventúru tak ako bola predložená zápisnica.
Predseda inventarizačnej komisie navrhuje vyradiť postupne každý rok staré veci
z inventára.
Hlasovanie:

Za:

3,

Proti:

0,

Zdržal sa:

0,

10.// Schválenie výplaty starostu na rok 2017
Starosta obce pripomenul, že jeho plat sa vypočíta podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. v platnom znení ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobkom podľa § 4 ods. 1 zákona – t.j. podľa platovej skupiny podľa
počtu obyvateľov obce. Starosta obce navrhuje zvýšenie tarifného platu 25% na rok
2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie tarifného platu podľa § 4 ods. 2 zákona
o 25%. Zvýšenie je na rovnakej úrovni oproti vlaňajšiemu roku.
Hlasovanie:

Za:

3,

Proti:

0,

Zdržal sa:

0,

11.// Diskusia - Rôzne
Mede Richard = usporiadanie veterán akcie na 1. mája - navrhuje usporiadať na úrovni
vlaňajšieho roka a zabezpečiť guláš + občerstvenie. Starosta obce aj členovia pléna
súhlasili s návrhom.
Tódorová Janka = navrhuje na 1. mája postaviť prvomájový stromček v obci.
= ďalej navrhuje aby aktivační pracovníci upratovali v budove Materskej školy a starej
Základnej školy.
Starosta obce = informoval plénum, že má naplánované usporiadať „deň obce“ na 9.
septembra 2017.

12.// Schválenie uznesení

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 17.3.2017

Uznesenie č. 1/03/2017

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:

b e r i e na vedomie
a/ správu o činnosti z predošlého zasadnutia
b/ správu hlavnej kontrolórky za rok 2016
c/ upozornenie Okresného prokurátora za porušovanie stavebného zákona

Uznesenie č. 2/03/2017

schvaľuje
a/ záverečný účet za rok 2016
b/ inventarizáciu za rok 2016
c/ dodatočne zmenu zvýšenia dane na rok 2017 z 30% na 10% pre Lesnú a pozemkovú
spoločnosť Šurice

Uznesenie č. 3/03/2017

zvyšuj e
a/ plat starostu Zoltánovi Véghovi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 o 25%.

13.// 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.

I. overovateľ:

II. overovateľ:

Tódorová Janka v.r.

Bc. Mede Richard v.r.

Zapísala:

