
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 

 

Zápisnica 

     napísaná  na zasadnutí obecného  zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  26.5.2015 

v kancelárii  obecného úradu  v Šuriciach o 14.00  hodine. 

Počet poslancov:            5 

Prítomní:                    1/  Tódorová Janka, členka pléna 

                                     2/  Bc. Mede Richard, člen pléna 

                                     3/  Ing. Mikulová Monika, členka pléna 

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

Neprítomný:              4/  Ádám Róbert, člen pléna 

Práceneschopný:      5/  Nagy Zoltán, 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  3 členovia pléna a starosta  konštatoval, že 

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 overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

             4/  Správa o činnosti z predošlého  zasadnutia 

             5/  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – Zmluva o nájme   

                   pozemkov na vytvorenie poľovníckeho revíru -  Kamenná studňa Čamovce 



           6/  Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov nad železničnou traťou – bývalý  

                 Sad Vinica Ovocie  /Nájomca - Andrea Export Import s.r.o. Fiľakovo/ 

           7/  Usporiadanie oslavy – 770.  výročie – Deň obce 

           8/  Diskusia – Rôzne 

           9/  Schválenie uznesení 

        10/   Záver 

Poslanci s predloženým návrhom súhlasili  a tak dal starosta 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/ Bc. Mede Richard, člen pléna 

     2/ Tódorová Janka, členka pléna 

 

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

        Správu predložil  pléne p. Végh starosta obce. Vyhodnotil diskusiu minulej schôdze. 

Starosta konštatoval, že uznesenia sú splnené. Informoval členov pléna o činnosti 

z predošlého zasadnutia. 

=  stretnutie veteránov áut  - bolo usporiadané na 1. mája v areáli kultúrneho domu v                          

    Šuriciach 

=  obnova hasičského vozidla pochádzajúce z 19. storočia – obnova je dokončená a vo- 

     zidlo je umiestnené  v areáli kultúrneho domu pod altánkom. 

=  oprava mosta  v obci na štátnej ceste – bola vykonaná pracovníkmi regionálnej správy  

    ciest Lučenec 

=  cesta pred areálom bývalého družstva – po prehliadke Slovenskej regionálnej správy 

    ciest boli odstránené  zistené  nedostatky/Tečúca voda na cestu bola usmernená do járku/ 

=  oprava požiarnej zbrojnice – aktivační pracovníci vykonávajú  práce na budove 

=  klub starostu – stretnutie starostov bolo zvolané pozvánkou do našej obci na deň 20. mája.                                 

2015.         



 

5//  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – zmluva o nájme 

        pozemkov na  vytvorenie poľovného  revíru – Kamenná studňa – Čamovce 

        Starosta obce informoval členov pléna, že obec Šurice ako  vlastník poľovných pozemkov 

je pozvaná na  zhromaždenie  vlastníkov poľovných  pozemkov v novo navrhovanom 

poľovnom revíri  „Kamenná studňa – Čamovce“. Zhromaždenie sa bude konať dňa 27.5.2015 

vo Vidinej.  Vlastníci a zvolávatelia požiadali  z celkovej výmery obecného 

poľnohospodárskeho  pozemku  15 ha v k.ú. Šurice pre  spoločnosť  „Kamenná studňa – 

Čamovce“. Členovia pléna  po prehodnotení stavu  súhlasili s návrhom. 

Hlasovanie:      Prítomní:     3,            Za:        3,            Proti:      0,           Zdržal sa:       0, 

 

6//  Zmluva o nájme  poľnohospodárskych pozemkov nad železničnou  traťou – bývalý VO 

        /Andrea Export  Import  s.r.o.  Fiľakovo/ 

Starosta obce predložil pléne  „Zmluvu o nájme  pozemkov na  poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní  podniku“, ktorú zmluvu  dala na návrh  fi – Andrea  Export Import s.r.o. 

Fiľakovo. Členovia pléna  preštudovali návrh zmluvy  a schválili  zmluvu o nájme za 

100Eur/ha pôdy a ešte ďalšie detaily opraviť v zmluve. 

Hlasovanie:           Prítomní:     3,            Za:     3,            Proti:      0,           Zdržal sa:       0,   

 

7//  Usporiadanie oslavy -  770.  výročie  -  Deň obce 

Starosta obce predložil  organizačné veci  na oslavy  - Deň obce. 

=  pozvať   cca 50  hostí      -  starostov z okolitých  obcí 

                                                - admin. pracovníkov z Okresného úradu  a z Úradu práce 

                                                - sponzorov 

Pre tých hostí navrhuje  starosta uvariť slávnostný obed. 

=  starosta navrhuje  predať vstupenky  za  1,- € - predaj by bol pri  hlavnej bráne    

    a každý  dostane za to guľáš + celý program a využitia hračky pre detí 

=  slávnostný program by začínal od   14.00 h. a do 20.00 hod., a od 20.00 hodiny by začala  

    zábava. 

Starosta obce nadviazal veľmi dobré kontakty s p. Čiernym a konštatoval, že pán  podnikateľ 

z Lučenca  sponzoruje našu obec 3 kotlíkmi guľáša a hlavné jedlo pre hostí. Ďalej navrhuje 

stálu službu z radov obyvateľov počas  oslavy  od  12.00  -  20.00  hodiny  8 ľudí.  Od  20.00 

hod.  by nastúpila  SBS služba  ráno do 04.00 hod.  



Nakoniec  starosta obce navrhuje  ešte zvolať  poslancov  pred  oslavami  na dohovor. 

 

8//  Diskusia – Rôzne 

V rámci  diskusii nevystúpil nikto. 

 

9//  Schválenie  uznesení 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva 

zo  dňa  26.5.2015 

 

Uznesenie  č.  1/05/2015 

Obecné zastupiteľstvo  v Šuriciach: 

b e r i e   na   vedomie 

a/  správu  o činnosti  z predošlého  zasadnutia 

 

Uznesenie  č.  2/05/2015 

Obecné  zastupiteľstvo v Šuriciach: 

s c h v a ľ u j e 

a/  vytvorenie  poľovného  revíru na obecných poľnohospodárskych pozemkoch do  výšky  

      15 ha /t.j.: 1,47%pri hlasovaní/ v k.ú. Šurice pre  spoločnosť  „Kamenná studňa – 

Čamovce“. 

b/  zmluvu o nájme  poľnohosp.  Pozemkov  pre spoločnosť  Andrea  Export Import s.r.o. 

      výška nájmu:  100,- €/ha 

 

10//  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: 

Bc.  Mede Richard v.r.                                                                            Tódorová Janka  v.r. 

 

Zapísala:   

 

 

 

 

  


