
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33    Hajnáčka 
 
 

 
 
 

Zápisnica 
       napísaná  na mimoriadnom  zasadnutí  obecného zastupiteľstva,  ktoré sa  konalo 
dňa  8.8.2014  v kancelárii  obecného  úradu v Šuriciach  o 17.00 hodine.  
 
Počet  poslancov:             5 
Prítomní:                 1/  Ing. Mihályová  Eleonóra,  členka pléna 
                                2/  Dis. Mede Richard, člen pléna 
                                3/  Czene  Ladislav, člen pléna 
                                4/  Mihály Alexander, člen pléna 
                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Práceneschopný:     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/  Určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  /úväzku/  starostu na celé  funkčné  obdobie a     
            počtu poslancov na  celé  volebné  obdobie  /2014-2018/ 
       5/  Správa  a informácia starostu  obce  
       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, 
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3//   Voľba návrhovej  komisie a určenie  zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 
        Návrh na  zloženie návrhovej komisie: 
               1/ Czene Ladislav,  člen pléna 
               2/  Mihály Alexander,  člen pléna   
               3/  Vargová  Judita, kontrolórka obce  
        Za  overovateľov  zápisnice  určil: 
               1/  Ing. Mihályová  Eleonóra, členka pléna 
               2/  Dis. Mede Richard,  člen pléna 
       Starosta obce určil  za zapisovateľku zápisnice Alžbetu  Urbanovú  pracovníčku  
obecného  úradu. 
 
4//   Určenie  rozsahu  výkonu funkcie  /úväzku/  starostu  na celé  funkčné  obdobie a  
       počet  poslancov  na celé volebné obdobie 
       Starosta obce informoval členov pléna, že  na  15. novembra 2014 sú vypísané  
komunálne voľby  - „Voľby do orgánov  samosprávy  obcí“.  Na základe pokynov  okresného  
úradu  je potrebné realizovať  jednotlivé úlohy. 
- určiť rozsah výkonu funkcie  /úväzku/  starostu na celé funkčné obdobie 
- určiť počet poslancov  na celé volebné  obdobie 
Starosta obce  = navrhuje celý úväzok  na celé funkčné obdobie  a počet poslancov  navrhuje  
tiež  5. 
Ing. Mihályová Eleonóra  =  navrhuje celý úväzok  pre starostu  a počet poslancov  5. 
Mede Richard  =  podporuje  stanovisko p.  Mihályovej. 
Czene Ladislav = tiež podporuje  stanovisko  p. Mihályovej . 
Mihály Alexander = podporuje stanovisko p. Mihályovej. 
       Na základe  predložených návrhov členovia  pléna  schvaľujú  celý úväzok pre  starostu 
a počet poslancov  5. 
 
Prítomní: 4,                       Za: 4,                     Proti: 0,                      Zdržali sa: 0, 

 
5//   Správa  a informácia  starostu 
       =  jednodňový výlet  do Maďarska – Bükkszék fürdő s autobusom – výlet sa uskutočnil   
          dňa   21.7.2014 – na výlete sa  zúčastnili občania našej obce cca 50 ľudí. Občania platili  
          za celý výlet 4Eur/osoba, ostatné výdavky platila Obecný úrad.    
=  rekonštrukcia  potoka – pred domom  Balázs Ladislav – práce vykonali Povodie Horného  
    Ipľa  Lučenec /boli vykonané výmeny a úpravy betónových dlažieb a opravy schodište/ 
=  járok odvodňovací  bude vybudovaný pred domom  Mag Barnabáša  -  medzi cestou a    
    chodníkom – práce  vykonávajú aktivační  pracovníci budú tam položené nové dlažby 
=  taktiež járok odvodňovací bude vybudovaný pred domom Gizella Potočná a Tibor Mag 
=  hmotná  núdza -  nezamestnaní  ktorí  poberajú  sociálnu dávku  /8 nezamestnaných/  musia  
    odrobiť  zo zákona  32 hodín mesačne -  nastúpili do práce  4. augusta. Hlavným  
    organizátorom je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oni to majú pod kontrolou.  
=  havarijný stav  po  dažďoch  v obci 
              splašková voda na  hornom konci dediny 
              zrútila sa breh potoka  pred domom  Soós  František  po veľkej daždi, Chvala bohu                 
              na druhý deň breh potoku sa nám podarilo dať do poriadku pomocou Pôvodie  
              Horného Ipľa    
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=  oprava cesty II.triedy na  miestnej časti  stanica – informácia 
=  sociálny  prípad  -  Koós Róbert a Tranová Ildikó – obec má  s nimi veľké problémy 
=  príprava kanalizácie  v obci  Hajnáčka -  podľa  projektu by mala napojená  aj obec Šurice, 
pritom starosta konštatoval, že on osobne nevidí veľkú perspektívu v tejto spoločnej akcií. 
Snapojením na kanalizáciu miestnou časťou žel stanica Šurice nevidí žiadny problém ale s    
    celou obcou už áno. Hlavný problém vidí v prečerpávaním odpadových vôd do susednej    
    obce. To znamená, že z finančnej stránky by to bolo veľmi náročné pre našu obec.        
=  informácia  o príprave  komunálnych voľbách,  ktoré  budú konať  15. novembra t.r.  
=  bol podaný  projekt  na rekonštrukciu  kultúrneho domu  -  oteplenie,  oprava strechy,   
    výmena okien  
 
6//   Diskusia – Rôzne 
Mihály Alexander =  čierne stavby v obci – treba upozorniť občanov na drobné stavby  
a stavebné úpravy, aby  nahlásili na obecný úrad. On osobne  zistil  nové oplotenie pred 
domom Urbán Csaba. 
=  járok -  úprava járku na trase -  od  rodinného domu Szókis Viliam do  rod. domu Bozó 
Tibor.  Konštatoval, že  on tam  osobne bol  keď robili  járok. Járok treba čistiť častejšie 
a nebude žiadny problém. 
=  kanalizácia - treba  sa zaoberať s prípravou  kanalizácie v obci a keď nám to núkajú  
    nesmieme to odmietnuť. Sú čerpadlá ktoré už nemajú veľkú spotrebu. 
=  ohľadne kosenia v obci – treba  rozmýšľať  nad tým,  že koľko vyplatí obec za kosenie, či  
treba  pred každým rod. domom kosiť. Ráno  už začínajú  od  6.00  hodine – teraz sú  
prázdniny  a deti  chcú  oddychovať cez  prázdniny. 
       Starosta obce  odpovedal  na jednotlivé  diskusné  príspevky. 
Vargová Judita =  občan kto  žiada kosenie pred  domom,  nech vyplatí  za službu do  
pokladne  obecného  úradu. 
Czene Ladislav  =  občania  sa dotazujú,  že či budú  organizované  dni obce. 
 
7//   Schválenie  uznesení 
 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia  mimoriadneho  obecného zastupiteľstva  

zo dňa  8.8.2014 
 

Uznesenie č.  01/08/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
s c h v a ľ u j e 
a/  rozsah  výkonu funkcie starostu na  celé  funkčné  obdobie  t.j.  2014-2018  na 100% 
b/  počet  poslancov  na  5  t.j. na celé funkčné  obdobie  2014-2018 
 
Hlasovanie:          Prítomní:    4,                Za:    4,        Proti:    0,         Zdržal sa:    0, 
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8//  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: 

Zoltán  Végh  v.r. 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                                         II. overovateľ: 
Ing. Mihályová Eleonóra v.r.                                                                Dis. Mede Richard v.r.    
 
Zapisovateľka:  
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