
 
Obec  Šurice /OcÚ/  980 33   Hajnáčka 
 
 

Zápisnica 
 napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ktoré sa konalo dňa  
20.5.2011 v kancelárii obecného úradu v Šuriciach o 17.00 hodine. 
Počet poslancov: 5 
Prítomní:             1/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna 
                            2/ Mihály Alexander, člen pléna 
                            3/ Mátyás Zoltán,  člen pléna 
                            4/ Czene Ladislav, člen pléna 
                            5/ Ádám Róbert, člen pléna 
                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Starosta obce:  Végh Zoltán 
Zapisovateľka:  Urbánová Alžbeta, pracovníčka OcÚ 
 
 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol p. Végh starosta obce, ktorý 
privítal všetkých prítomných.  
 Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia pléna a preto starosta konštatoval, že 
zasadnutie pléna je uznášania schopná. 
 
 Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť nasledovný program. 
    1/ Zahájenie 
    2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
    3/ Správa o činnosti z predošlého zasadnutia 
    4/ Organizačné a štruktuálne veci 
    5/ Diskusia – Rôzne 
    6/ Uznesenie – Záver 

Na  plenárnom zasadnutí boli prítomní aj občania. 
Po schválení programu obecného zastupiteľstva sa prikročilo k prerokovaniu jednotlivých 

bodov programu.  
2.// Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  zápisnice 
Návrh na zloženie návrhovej komisie: 
        1/ Ádám Róbert, člen pléna 
        2/ Czene Ladislav, člen pléna 
        3/ Ing. Mihályová Eleonóra, členka pléna 
Za overovateľov zápisnice určil: 
       1/ Mihály Alexander, člen pléna 
       2/ Mátyás Zoltán, člen pléna 
 
3.// Správa o činnosti z predošlého zasadnutia 
Správu predložil plénu p. Végh starosta obce. Informoval členov pléna o činnosti 

z predošlého zasadnutia a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Potom vyhodnotil diskusiu 
minulej schôdze. 

 
4.//  Organizačné  a štruktuálne veci 
=  digitalizácia káblovej televízie – starosta obce predložil 2 ponuky od dodávateľov      
     nasledovne: 



     1/ Firma – VARES – Banská Bystrica 
30 programov  
mesačný poplatok – 5,- € ´+ 1,-€ za SET Top Box/mesiac 
cez jeden Box dá sa pozerať lks TV 
prenájom miestnosti na stanicu – 35,-€/mesiac a elektrika podľa elektromeru 
montáž káblového vedenia na žel.stanicu 
servis zadarmo 
kúpná cena za káblový systém  700Eur s DPH 
 2/ Firma – Huszti  
52 programov 
mesačný poplatok – 6,-  € + 50,-€ za 2ks septobox po montáži 
pri tom 2 ks TV sa dá používať 
výpoveďná doba 1rok 
montáž káblového vedenia na žel.stanicu 
za prenájom miestnosti: podľa dohody s OÚ 
kúpná cena za celý systém 800Eur s DPH   
=  vývoz smetí v kukanádobách 
    starosta obce konštatovaľ, že platnosť zmluvy s MEPOS-om končí dňom 31. 5. 2011. On 
je spokojný so službou firmy aj ceny sú reálne. Od 1. júna 2011 navrhuje predĺžiť zmluvu 
na ďalšie 4 roky a žiada 1 veľkoobjemový kontajner – bude umiestnený v obci. /na dvore 
rodinného dvoru č. 44/ 
= odkúpenie poľnohospodárskej pôdy – Oravcová Elena , Šurice č. 217 na par.č. 597/13 
v celkovej výmere 593 m2. 
p. Mihályová má k tomu pripomienky – keď obec chce predať nehnuteľnosť treba dať 
urobiť geometrický plán a treba aj súdny znalec, za tieto úkony obec bude platiť veľa. 
p.starosta navrhuje dať do prenájmu pôdu. 
= aktivačné práce – p. starosta informoval plénum , že od 1. mája chodí na aktivačné práce 
občan p. Ádám Július a prihlásil aj p. Soós Pavel.  
= Dom smútku – poverenie občana p. Štefana Pappa, ktorý bude zodpovedný za vydanie 
prac. náradí pri úmrtí občana. 
= odvoz kameňa  cez obec na Salaš – sťažnosť od občanov na veľké kamiony 
= žiadosť obce do názvoslovnej komisie na zmenu – prísľub zmeny Čamovský potok na 
Šurický potok už sme obdržali v písomnej forme. 
= sťažnosť od občana – Szókis Viliam – járok pred jeho domom nie je dobre upravený 
= výzva na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za občana Véghová Júlia – pre soc. 
zariadenie Nezábudka n.o. Fiľakovo. Mesačná výška úhrady je  100,- €. 
= zmluva o nájme nebytových priestorov v rozsahu  2 miestností pre nájomcu – Lesná 
a pozemková spoločnosť – Šurice 147 na dobu neurčitú od 1.4.2011. 
= ČOV – čistička odpadových vôd – žiadosť bola odoslaná na pozemkový úrad v celkovej 
výmere 1,5ha po pozemkových úpravách  na poľn. pozemok kde môžeme vybudovať ČOV 
t.j. najnižší bod v kat.území Šurice 
= ohlásenie drobnej stavby – od občana Pataki Norbert  
= sťažnosť na občana Szójózsefová Helena – na veľké množstvo oviec od občana J. Ádáma 
= žiadosti a predzmluvy na  vypracovanie projektov – informácia zo strany starostu 
 prístavba obecnej studne „csurgó kút“ – žiadosť na 3.000,- € od MŽP SR 
       oprava autobusovej zastávky – žiadosť na 4.000,-€ od MF SR 
       rekonštrukcia miestneho rozhlasu – žiadosť na 10.000,- € od MF SR 
       rekonštrukcia kult.domu – žiadosť na 170tis.Eur od MH SR 
       vybudovanie širokopásmového internetu – žiadosť na 80tis Eur od MP SR 
       vybudovanie zberného dvora/skládka odpadu/ - žiadosť na 100tis.Eur od MP SR   



 
5.// Diskusia 
Ing.Mihályová Eleonóra – má pripomienku k vývozu smetí, že treba upozorniť občanov, 
aby nevyložili vedľa kukanádoby malé vrecia, ale plné vrece veľké. 
 
Czene Ladislav – veľkoobjemový kontajner treba umiestniť inde, nie na dvor rodinného 
domu. 
- má také poznatky, že plat starostu len znižuje, preto navrhuje nejaké príplatky. 
- informuje sa, že kto vyplatil škodu za poškodenie rodinného domu p. Tódorovi Petrovi. 
Mátyás Zoltán – ohľadne Tranovej Ildikó – rodinný dom v ktorom bývajú je v schátralom 
stave, čo bude keď sa zrúti dom. 
p. starosta odpovedal, že  za rodinný dom zodpovedá vlastník domu a ani jeden tu nemá ani 
    prechodný a ani trvalý pobyt, boli vyzvaný na opustenie domu/rozhodnutie a žiadosť/ 
Mihály Alexander – járok pri  dome Kunya Ernest- navrhuje vyčistiť aj šachtu 
s pracovníkmi VPP. 
-   veľkoobjemový kontajner je zbytočný v obci                                                                                                                            
-   pre občana Kunya Jozef treba dať súhlas na rekonštrukciu rodinného domu 
-   upozorniť občanov , aby vybudovali šachtu na vlastný pozemok 
-   kanalizácia v obci – bude veľká investícia 
Ádám Róbert -  ohľadne dani  z nehnuteľnosti – má také vedomosti, že ešte dlhujú 
z predchádzajúcich rokov za daň, treba vymáhať od neplatičov. 
p. starosta odpovedal, že podnikatelia – Ing. Jakubec z Bratislavy a p. Sós z Pincinej 
žiadali o zníženie dane ale zatiaľ nebolo schválené, starosta navrhuje aby bolo len termín 
zaplatenia predlžený, 
Mede Richard – odvoz dreva cez obec a veľké kamióny v obci na ceste – keď zaťažia 
miestnú komunikáciu, treba hlásiť na Okresné riaditeľstvo do Lučenca na 
tel.č.0961653501.  
 
6.// Uznesenie – Záver 
 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zo dňa 20.5.2011 

 
Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
A./  berie na vedomie 
       - správu o činnosti z predošlého zasadnutia 
 

Uznesenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
A./  schvaľuje  
       - predaj poľnohospodárskej pôdy pod par.č. 597/13 v celkovej výmere 593 m2 pre  

   Elenu Oravcovú, bytom Šurice č. 217  /2,-€/m2/   
    

 
Uznesenie č. 3 

    Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
    A./  schvaľuje  
           - pre Mepos s.r.o. Lučenec vývoz a odvoz komunálnych a separovaných odpadov na  
             ďalšie štyri roky  podľa podpísaných nových dodatkov 



 
   
 
 
                                                                 Uznesenie č. 4 
   
 Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
    A./  schvaľuje 
           - pre Lesný spolok Šurice prenájom Požiarnej zbrojnice – pravá strana polovica z celej  
             budovy 40 m2 a malej kancelárie v kultúrnom dome v rozmere 12 m2 spolu  
             za 334,-€/rok 
 
      Po predložení návrhu na uznesenie bol vznesený dotaz kto má pripomienky k návrhu na 
uznesenie. 
       
      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: 
Mihály Alexander v.r.                                                                            Mátyás Zoltán v.r. 
 
Zapísala: 
 



   
 
 
 
 
   
    


