
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 
 

Zápisnica 
     napísaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva,  ktoré  sa konalo dňa  22.6.2012 
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/  Czene Ladislav, člen pléna 
                             4/  Ádám Róbert, člen pléna 
                             5/  Dis. Mede  Richard, člen pléna 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Starosta obce:       Végh Zoltán, člen pléna 
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 + kontrola plnenia uznesení  
   4/  Správa starostu obce 
   5/  Oznámenie žiadosti a návrhy  od obyvateľov 
   6/  Interpelácia poslancov – diskusia 
   7/  Schválenie uznesení 
   8/  Záver 
 
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/ Mede Richard, člen pléna 
       Za overovateľov zápisnice určil: 
          1/ Mihály Alexander, člen pléna 
          2/ Czene Ladislav, člen pléna 
 
3//  Správa o činnosti z predošlého zasadnutia 
      Správu predložil pléne p. Végh starosta  obce. Informoval členov pléna o činnosti 
z predošlého zasadnutia. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. Vyhodnotil aj diskusiu 
minulej schôdze. Stručná správa  z predošlého zasadnutia. 
=  obnova hasičského vozidla – vo výške cca 180,- € - ponuknutá cena od p. Zagyiho 
=  projekty   -  obecná cesta – asfaltovanie dokončené  
                     -   spojovacia cesta – asfaltovanie začínajú v septembri 
                     -   čistenie  potoka – dotácia schválená – práce už začali 
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=  káblová televízia – na miestnej časti stanica už  tiež funguje káblová televízia, v obci robia     
    domácnosti 
=  úver predfinancovanie /rek.obecnej cesty/ – úver je vybavený  v OTP  banke 
=  járok  pred domom  Szókis Viliam – občan dostal odpoveď na ústnu sťažnosť 
=  rodina Tranová  a Koós Róbert – starosta konštatoval, že ešte neopustili dom, ktorý je          
    v dezolátnom stave 
=  zvýšenie vodného  z 0,50  na  0,60 centov -  starosta  ešte raz navrhuje zvýšenie, nakoľko  
    výdavky sú vysoké, hospodárenie nie je rentabilné. 
 
4//  Správa starostu obce   
=  konkurz PD Šurice-Čamovce -  starosta informoval členov pléna, že  obec dostala  z  
    konkurzu  11.000,- € na účet.  Finančné prostriedky sú na účte ako rezerva. 
=  nákup na obecný z vlastných prostriedkov – nákup  krovinoreza, nákup rovnošatov pre  
    hrobárov,  bolo nakúpené pletivo  do parku oddychu a na oplotenie okolo obecného úradu,  
    nákup farby  na Dom smútku,  súčiastky a pneumatiky na Multicar. 
=  informácia o vybavení úveru – za vyhotovenie zmluvy  na úver poplatok – 700,- € a k tomu  
    mesačná splátka úveru 
=  informácia o vyúčtovaní elektriky za rok 2011 – preplatok vo výške  - 2.500,- € 
=  nákup čerpadla na verejný vodovod – fi  Ekostavba-LC  zakúpil pre obecný úrad čerpadlo      
    vo výške  3.000,- € 
=  návrh na zvýšenie vodného  z 0,50 na 0,60 centov -  starosta navrhuje zvýšiť  o 0,10 cent   
    s platnosťou od 01.07.12 aj v okolitých obciach platia viac za vodné   /0,70, 0,90, 1,-, 1,20/ 
=  informácia o poskytnutí  2% z dane na účet obce – „Združenie – Podpora obce“ – starosta  
    konštatoval, že  finančné prostriedky poukazuje Daňový úrad na účet obce v mesiaci jún,júl 
=  informácia – jednanie ohľadne zmeny názvu osady na žel.stanici – bude nový   
    názov a to „Šurice – časť železničná stanica“  
=  informácia o prehliadke rodinného domu č. 41 a 166 – vlastník Szójózsef Gabriel – pri 
    prítomnosti poslancov  Mihály Alexander a  Czene Ladislav 
=  vyhotovenie informačnej tabule  pri autobusovej zastávke – informácia 
=  obnova oplotenia pred Klubom dôchodcov – starosta obce konštatoval, že p. Zagyi Jozef  
    by opravil vstupnú bránu 
=  odpredaj obecného majetku /nehnuteľnosť/ na par. číslo 597/4 – starosta navrhuje predať  
    pre záujemca pre p. Oravcovú  a tiež aj studňu čo je na pozemku. 
=  vybudovanie šachty na pozemku občana p. Timu – starosta konštatoval, že p. Tima dostal  
    termín na vybudovanie šachty do 20.6.2012  a teraz navrhuje, aby tam išla komisia na  
    prehliadku . Komisia sa dohodla  na termíne do 30.6.2012 
=  návrh na 1 dňový výlet do MR – Egerszalók – termín do 30.6.2012 
=  výročná členská schôdza  Urbárskej spoločnosti – starosta konštatoval, že schôdza  
    prebiehala na úrovni až na jednu výnimku 
=  informácia o umiestnení občana – Bodnár František – do ústavu Domov sociálnych služieb  
    Tornaľa 
=  ponuka na nákup reproduktora vo výške  700,-€ 
 
5//  Oznámenie žiadosti a návrhy od obyvateľov 
      Žiadosti  a návrhy neboli podané zo strany občanov, ale Obecný úrad dostal jednu ponuku  
poštou z  Dobroče. 
=  ponuka na kúpu nehnuteľnosti – od Bobáľ Pavel  - vlastník nehnuteľnosti ponukol vysokú  
    cenu za predmetný pozemok  -  2.000,- € 
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6//  Diskusia – interpelácia poslancov 
Ádám  Róbert – navrhuje predať obecný majetok /poľnohosp. pôdu/  aj studňu na stanici pre  
Oravcovú Elenu. 
=  zvýšenie vodného – navrhuje zvýšiť vodné  od 1.1.2013, do konca roka nech zostane 0,50  
    cent 
=  podporí 1 dňový výlet do MR – Egerszalók, ale navrhuje, aby aj rodinní príslušníci mohli  
    zúčastniť na výlete 
Mede Richard = podporí zvýšenie vodného – návrh 0,65 – 0,70 cent 
=  podporí  výlet do Egerszalók, ale nevie sa zúčastniť 
Ing. Mihályová Eleonóra = podporí výlet do MR 
=  ohľadne vodného – navrhuje namontovať na každé úradné miesto vodomer /Kultúrny dom,   
    bývalá škola, klub dôchodcov, farský úrad, cintorín, obecný úrad/, aby sme mohli  
    kontrolovať spotrebu a navrhuje aj zvýšiť vodné . 
=  podporí predať obecný majetok pre p. Oravcovú 
=  ohľadne ponuky na kúpu nehnuteľnosť – ona má taký návrh, aby obecný úrad napísal  
    nájomnú zmluvu s p. Bobáľom na nehnuteľnosť a úradne napísať odpoveď na ponuku. 
Czene Ladislav – podporí predaj poľnohospodárskej pôdy pre Oravcovú Elenu 
= vodovod – najprv  robiť vyúčtovanie a potom zvýšiť vodné  
= podporí výlet do MR ale sa nevie zúčastniť 
Mihály Alexander = vodovod – namontovať na každé miesto vodomer /kultúrny dom, bývalá 
základná škola, farský úrad, klub dôchodcov, cintorín/  a potom navrhuje zvýšenie vodného. 
= navrhuje predať obecný majetok /poľnohospodársku pôdu/ na stanici pre záujemca  p.  
   Oravcovú a zvážiť aj predaj studne. Navrhuje tam prehliadku. 
= rodina Tranová Ildikó a Koós Róbert – navrhuje rozprávať s matkou p. Tranovej a vybaviť  
   nejaké liečenie. 
= dom občana – Szójózsef Gabriel – podľa jeho názoru dedičstvo patrí dvom deťom, treba s  
   ním porozprávať. 
Starosta obce odpovedal na jednotlivé diskusné príspevky. Na záver navrhuje zakúpiť 
reproduktor pre potreby obecného úradu 
 
7//  Schválenie uznesení  
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa   22.6.2012 
 

Uznesenie  č. 01/06/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
b e r i e    na vedomie 
a./  správu o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
 

Uznesenie  č.  02/06/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
s c h v a ľ u j e  
a/  predaj poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obecného úradu pod par. číslami 597/26 vo  
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     výmere 24 m2,  597/27 vo výmere 43 m2  a 597/28 vo výmere 598 m2. Predajná cena je  
     0,20 €/m2 – spolu  133,- €. 
b/  predaj studne vo vlastníctve  obecného úradu na  par. č.  597/28 v hodnote  150,- €. 
c/  zvýšenie ceny vody na verejnom vodovode z 0,50 na 0,60 cent/m3 s platnosťou od  
     1.7.2012 
d/  vedenie obecnej kroniky  Jozefovi Zagyimu za odplatu 1 strana/1,-€ 
e/  obnovu hasičského vozidla z 19. storočia  - zhotoviteľom bude Jozef Zagyi  za odplatu 
     180,-€ s materiálom               
f/   namontovať vodomery na úradné miesta – kultúrny dom, školský byt, klub dôchodcov, 
     farský úrad, cintorín a vodomery zablombovať. 
 

Uznesenie  č.  03/06/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
n e s c h v a ľ u j e 
a/  ponuku na kúpu nehnuteľnosti – pozemok zapísaný na LV č. 4698, par. č. 41/2  vo  
     výmere 611 m2 v katastri obce Šurice – ponuknutá cena bola  2.000,-€. 
 
     
 
     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.                                                                           Czene  Ladislav v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:                                               
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