
Obec   Šurice   /OcÚ/   980 33    Hajnáčka 
  
 

Zápisnica 
      
 napísaná na  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktoré  sa konalo  dňa 13.6.2014  
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/  Správa o činnosti  z predošlého  zasadnutia + kontrola  plnenia uznesení 
        5/  Správa  a informácia  starostu  obce 
        6/  Žiadosti  a návrhy  od  obyvateľov 
        7/  Diskusia + Rôzne 
        8/  Schválenie uznesení  
        9/  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/  Dis. Mede Richard, člen pléna 
               2/  Ing. Mihályová Eleonóra,  členka pléna  
        Starosta obce  určil za zapisovateľku  zápisnice  Alžbetu  Urbánovú  pracovníčku 
obecného  úradu. 
        Za  overovateľov  zápisnice  určil: 
                 1/ Czene Ladislav,  člen pléna 
                 2/ Mihály  Alexander,  člen pléna 
 
4.//  Správa o činnosti  z predošlého  zasadnutia + kontrola plnenia uznesení 
       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 
       =  pozemková úprava – starosta  konštatoval, že   pozemková  úprava  v našej   
           obci je ukončená dňom 10.03.2014. Staré nájomné zmluvy na poľnohospodárske   
           pozemky zanikali dňom 14.03.2014.  S platnosťou od 15.03.2014 budú platné nové  
           nájomné zmluvy medzi nájomcom a prenajímateľom.   
       =  návrh na uzavretie  zmluvy o nájme  pozemkovej  nehnuteľnosti naša obec dostala  od:   
                                                                                            VERAGRO s.r.o.,  Šurice 
                                                                                            Tódor Zsolt – SHR, Šurice 
                                                                                            S-AGRO GROUP s.r.o 
       Starosta obce  prečítal všetky  tri  návrhy  na uzavretie  nájomnej zmluvy  na obecné  
poľnohospodárske pozemky.  Po preštudovaní  všetkých  návrhov konštatoval, že najlepšiu 
ponuku sme dostali od spoločnosti S-AGRO GROUP s.r.o, nakoľko oni chcú zobrať do 
prenájmu 1,50ha ornej pôdy + 9,00ha TTP a ostatné + 67,35ha poľn. pôdy  na poľovnícke 
účely. Firma VERAGRO s.r.o chce zobrať len ornú pôdu vo výmere 1,50ha./čo vlastní naša 
obec/ Tódor Zsolt-SHR navrhuje do prenájmu ornú pôdu vo výmere 1,50ha a 1,00ha ostatnej 
plochy. Podľa starostu najlepšia ponuka prišla od firmy S-AGRO GROUP s.r.o ale to 
neznamená, že bude aj najefektívnejšia a treba si to rozmyslieť povedal pre poslancov.  
Naša obec by získala peniaze  za prenájom od firiem nasledovne: 
                                                   S-AGRO  GROUP - 704,50Eur/rok  /475,50+229/ 
                                                   VERAGRO s.r.o –     90,00Eur/rok 
                                                   Tódor Zsolt –           150,00Eur/rok 
  
      =  podané  projekty za rok 2013 zatiaľ neboli schválené - vyzerá to tak, že ani nebudú: 
                                         -  zastrešenie  obecnej studne – cez program obnovy dediny  
                                         -  obnova verejného priestranstva  okolo Kult. domu 
                                         -  rekonštrukcia  kultúrneho domu 
                                         -  kamerový systém – podaná  žiadosť na pokračovanie  výstavby 
               
           
      =  predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce  +  Mikulová Etela,  Macúrik Jozef                     
          Starosta obce informoval členov  pléna, že  cez realitnú  kanceláriu bola ponuka   
          na nákup nehnuteľnosti ale neskoršie záujemca odstúpil od ponuky. 
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      =  aktivačná  práca  - hmotná núdza – kto dostane sociálnu dávku  vo výške 60,- €   
          a odmietol nastúpiť na aktivačnú prácu od 1.7.2014 bude musieť odrobiť zo zákona  32  
          hodín  mesačne. 
      =  rekonštrukcia starého hasičského vozidla – p. Zagyi Jozef začal s rekonštrukciou 
      =  túlavé psy v obci – obec vybavil likvidáciu  túlavého psa v obci a výdavky boli vo  
          výške  pre obecný úrad  40,- € 
      =  čistenie járku na trase  - od č.d. 1 – Legnár Tibor do č.d. 19  Szókis Viliam – starosta  
          konštatoval, že  túto  trasu  zrekonštruoval  obecný úrad ešte  pred 15-imi rokmi a  
          obecný úrad je zodpovedný za to, že tento járok bol urobený tak ako to teraz vyzerá. 
          Preto Obecný úrad vždy snaží dať pomocnú ruku pri čistení járku. To znamená, že cca  
          2x ročne vyčistíme túto trasu s našimi pracovníkmi. Najhoršie je to, že ani reklamovať  
          nemôžeme u dodávateľa, nakoľko vtedy s dodávateľom nebola robená žiadna zmluva.   
      =  sociálny  prípad – rodina Bartošová sa  vrátili naspať do dediny  na č.d.  42 
 
 
6.//  Žiadosti a návrhy od obyvateľov 
       Starosta konštatoval, že neboli podané žiadne návrhy a žiadosti od  obyvateľov obce. 
 
 
7.//  Diskusia – Rôzne 
       Ing. Mihályová Eleonóra – ohľadne  nájomnej zmluvy na obecné  poľnohospodárske 
pozemky – má taký názor, že treba prehodnotiť, že komu dá obec do prenájmu a sadzbu  nech  
určí obecný  úrad. Ona by nedala do prenájmu pre firmu  S-AGRO Group s.r.o. Ona navrhuje 
napísať odpoveď  pre všetky tri subjekty tak, že do  1. októbra 2014  obecné zastupiteľstvo 
prehodnotí, že komu dá do prenájmu  pôdu. 
Mede Richard  Dis. -  on má taký návrh, že tej  firme treba dať do prenájmu, kto zaplatí viac 
nájomné. 
= kanalizácia pred domom  Urbán Csaba – tam je veľká diera a treba to urobiť. 
Czene Ladislav = navrhuje dať  pôdu  do prenájmu tomu, kto zaplatí viac nájomné. 
= sťažnosť na p. poštára – občania sa sťažujú, že pozde nosí  /poobede/ noviny a listy,  preto 
ho treba upozorniť. 
Mihály Alexander = járok na trase od  č.d. 1  - do č.d.  19 – konštatoval, že pri výstavbe 
járku bol prítomný aj  on, lebo on bol  vtedy predseda  stavebnej  komisie a bol  stavaný  
podľa  rozpočtu. 
= daň za psa – sú  občania, ktorí sa zaoberajú s chovom a tí občania by mali  platiť viac za 
daň. 
=  VPP – aktivačné práce – on vidí, že pracujú tí občania  za tých 60,- €, ale keď už dokončia 
prácu,  nech si sadnú  tam, kde ich  nevidia. 
= prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy – pre 3 subjekty – treba rozmýšľať  nad tým, že 
obec komu dá  do prenájmu a na nasledujúcej schôdzi  rozhodnúť na  nájom. 
On má taký názor, že najprv  nech  predloží  návrh nájomnej zmluvy p. starosta. 
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8.//  Schválenie  uznesení 
 

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

zo  dňa  13.6.2014 
 

Uznesenie  č. 1/06/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Šuriciach: 
 
b e r i e   na vedomie 
a/  správu o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
 
  

Uznesenie  č.  2/06/2014 
 

s c h v a ľ u j e 
a/  dlhodobý  prenájom na obecné  poľnohospodárske  pozemky a na  poľovný  revír 
     pre spoločnosť S-AGRO GROUP: 10,57ha poľn.pôdy za 475,50Eur 
                                                              67,35ha poľn.pôdy na poľovnícke účely: 229,00Eur 
b/  dlhodobý prenájom na obecné poľn.pozemky pre spoločnosť: 
                               Tódor Zsolt – SHR: 1,00ha ostatné plochy za 61,85Eur. 
 
                                                        Uznesenie č. 3/06/2014 
 
n e s c h v a ľ u j e: 
a/  dlhodobý prenájom na obecné poľn.pozemky pre spoločnosť: 
                               VERAGRO s.r.o:  nemá zaplatené svoje záväzky voči Obecnému úradu 
 
Hlasovanie:        Prítomní:   4,         Za:   4,         Proti:   0,               Zdržal sa:   0, 
 
9.//   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:  
Czene  Ladislav  v.r.                     Zapisovateľka:                               Mihály Alexander  v.r. 
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