
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 

 
 

Zápisnica 
 
       napísaná  na zasadnutí obecného  zastupiteľstva,  ktoré sa konalo dňa  26.9.2014 
v kancelárii  obecného  úradu v Šuriciach  o 17.00  hodine.  
 
Počet  poslancov:             5       
Prítomní:                  1/  Ing. Mihályová  Eleonóra,  členka pléna 
                                 2/  Bc. Mede Richard,  člen pléna 
                                 3/  Czene Ladislav,  člen pléna 
                                 4/  Mihály Alexander, člen pléna 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ospravedlnený:        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/  Správa o činnosti z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení 
           5/  Správa a informácia  starostu  obce  
           6/  Informácia o stave  rozpočtu,  pohľadávok a záväzkov  za  I.  polrok  2014  
           7/  Žiadosti  a návrhy  od obyvateľov 
           8/  Diskusia + Rôzne 
           9/  Schválenie  uznesení 
         10/  Záver – poďakovanie a rozlúčenie  s členmi  zastupiteľstva 
Poslanci s predloženým  návrhom súhlasili a tak dal  starosta  hlasovať  za  schválenie  
programu. 
 
Prítomní:    4,            Za:      4,                 Proti:    0,                  Zdržal sa:     0, 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 



 
 
 
 
3//   Voľba návrhovej  komisie  a určenie  zapisovateľky  a overovateľov  zápisnice 
        Návrh  na zloženie  návrhovej  komisie: 
                1/  Mihály  Alexander, člen  pléna 
                2/  Ing. Mihályová  Eleonóra,  členka pléna 
        Starosta  obce  určil  za  zapisovateľku  zápisnice Alžbetu  Urbánovú  pracovníčku     
        obecného úradu.  
        Za  overovateľov  zápisnice  určil: 
                1/  Bc. Mede  Richard,  člen pléna 
                2/  Czene Ladislav,  člen pléna 
 
4//   Správa  o činnosti  z predošlého  zasadnutia + kontrola plnenia 
       Správu predložil pléne p. Végh, starosta  obce.  Informoval  členov  pléna  o činnosti 
z predošlého zasadnutia.  Vyhodnotil aj diskusiu  minulej schôdze.  Konštatoval, že  
uznesenia  sú splnené,  ani  on nemal  úlohu na plnenie. 
 
5//   Správa  a informácia  starostu  obce 
       = VZN  o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie  volebných  plagátov v čase              
 volebnej  kampane  - návrh na schválenie 
       =   obnova hasičského  vozidla pochádzajúce z 19. storočia – práce na vozidle vykonal p.   
             Zagyi Jozef – vozidlo  bude  umiestnené  v dedine na  verejnom  priestranstve 
       =   hmotná  núdza -  1. augusta nastúpili  5 nezamestnaných  do práce,  ktorí chodia  do   
            práce  2x  v týždni  odrobiť  8 hodín, ktorý vyplýva zo zákona 
       =   Multicar  - starosta obce informoval  členov pléna,  že bola vykonaná  generálna  
            oprava na  Multicare – čo bolo kúpené 
       =   hlásenie obyvateľov  na trvalý  pobyt – na miestnej časti  stanica do rod. domu 202 
            prihlásili  4  občania 
       =   sťažnosť  od občana -  Szókis  Viliam  -  na chov hospodárskych zvierat v rodinnom   
            dome č.  29 -  p. Vincze Štefan  chová veľké  množstvo zvierat 
       =   sociálny  prípad -  Ildikó Tranová -  už je vyliečená - bola umiestnená  
             v psychologickom ústave v Kremnice už po 2x.  
      =    Koós Róbert – liečia ho - je umiestnený na psych.ústave v Kremnici 
      =    starosta žiada členov obecného zastupiteľstva o opravu základného platu za rok 2014 a   
            dodatočne zaplatiť rozdiel mesačného platu, nakoľko starosta mal schválený základný  
            plat s násobok 1,65 odvíjajúcim sa od počtu obyvateľov obce a zvýšenie platu  
            starostu obce o 20% základného platu mesačne. Tento plat bol schválený s účinnosťou  
            od 01.012014. V mesiaci júl pri vypracovaní podkladov pre štatistiku bolo zistené, že  
            obec k 31.12.2013 má viac obyvateľov ako 500. Z uvedeného vyplýva, že  
            k 01.01.2014 bol nesprávne vypočítaný základný plat starostu obce. Mal byť uvedený  
            násobok 1,98 platu.  
       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6//   Informácia  o stave rozpočtu,  pohľadávok a záväzkov  za  I. polrok 2014  
       Starosta obce  predložil  správu  o plnení rozpočtu nasledovne: 
       plnenie  príjmov                       -     45%                              plnenie výdavkov       -   45% 
       úver krátkodobý                       -     4.000,-€ vyplatený 
       pohľadávky                              -     418,- € - faktúry +  18.000,- - daň 
       finančné účty – stav                 -     11.000,- € 
       pokladňa                                   -     220,- € 
       záväzky                                     -     500,- €  
       úver dlhodobý – zostatok         -     15.000,- € 
Starosta na záver konštatoval, že finančná a aj hospodárska situácia je na dobrej úrovni. 
 
                                                                                                                                          
 
7//   Žiadosti  a návrhy od  obyvateľov 
       = sťažnosť od obyvateľa -  Dávidová  Nikoleta -  často vypadáva  elektrika 
       Starosta konštatoval, že  napísal  list na  SSE  Žilina v čom informoval ich o tejto situácie  
       a dostal ihneď odpoveď, že prípad bude vyšetrení a budú nás informovať.    
 
 
 
 
8//   Diskusia – Rôzne 
       Mihály Alexander  = chce poďakovať za tie roky, ktoré  pracoval  v obecnom 
zastupiteľstve. Vyhlásil, že na ďalšie  volebné obdobie  už nekandidoval za poslanca. 
Ing. Mihályová Eleonóra  = konštatovala, že ani ona  nekandidovala na ďalšie  volebné 
obdobie za poslankyňu, ale  keď  starosta potrebuje  nejakú  pomoc tak  ochotne pomáha. 
Bc.  Mede Richard  =  tiež chce poďakovať za  4 roky,  ktoré  pracoval  v obecnom 
zastupiteľstve. Teraz  zase  kandiduje  na  ďalšie volebné obdobie za  poslanca. Na budúci rok 
zase  chce  usporiadať  stretnutie veteránov.  
Czene Ladislav  =  chce poďakovať  za štyri roky,  ktoré  pracoval v obecnom zastupiteľstve. 
 
 
 
 
 
9//   Schválenie  uznesení 
        

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia  obecného  zastupiteľstva 

zo  dňa  26.9.2014 
 

 
Uznesenie  č.  01/09/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
b e r i e   na vedomie 
a/  správu o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
                                               
                                                       
 
                                                         Uznesenie č. 02/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
schvaľuje :     
a/  starostovi obce dodatočne základný plat s násobkom 1,98 a zvýšenie platu o 20% 
základného platu. Mesačné rozdiely zaplatiť do 31.12.2014.     

 
 
 

Uznesenie  č.  03/09/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Šuriciach: 
 
u r č u j e :  
a/  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obci v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom 
pred voľbami mesačný plat Zoltánovi Véghovi vo výške 1.632,-Eur. 
 
b/  VZN  o vyhradení  miesta a plochy  na vylepovanie  volebných plagátov  v čase volebnej  
kampane volieb do orgánov  samosprávy  obcí  v roku  2014 
 
 
Hlasovanie:         Prítomní:      4,           Za:    4,           Proti:    0,            Zdržal sa:    0, 
 
                                                                                                                       
 
 
 



 
 
 
10//  Záver  - poďakovanie a rozlúčenie  s členmi  zastupiteľstva 
         
        Na  záver  starosta  obce  poďakoval  poslancom  za prácu  za volebné  obdobie,  ktoré  
odpracovali  v obecnom  zastupiteľstve a pozval všetkých doterajších poslancov na 
zakladajúcu schôdzu ktorá bude konať v mesiaci december 2015.    
 
        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: 
Bc.  Mede Richard v.r.                                                                                 Czene Ladislav  v.r. 
 
 
 
Zapisovateľka:  

 
 
 
     

 
     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     


