Obecný úrad Šúrovce
Zápisnica č. 3/2020
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach v roku 2020,
ktoré sa uskutočnilo 29.6.2020 o 18,00 hod. v sále KD Šúrovce
Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Marek Hrčka, Mgr. Klaudia Fridrichová, Peter Macho,
Daniel Merica, Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová, starostka obce
Ing. PhDr. Veronika Opáleková, hlavná kontrolórka obce
Ostatní prítomní: občania podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Ingrid Görögová, PhD. (ospravedlnená)
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie poslancov ObZ otvorila o 18.00 hod. starostka obce Mgr. Ing. Žaneta Gogolová. Privítala
prítomné poslankyne, poslancov, hlavnú kontrolórku obce a občanov obce. Skonštatovala, že na rokovaní
je prítomných 8 poslancov, 1 poslankyňa sa ospravedlnila a je neprítomná a ObZ je uznášaniaschopné.
- program dnešného zasadnutia bol spolu s pozvánkou na zasadnutie ObZ zverejnený v zákonnej lehote na
úradnej tabuli obce a taktiež na webovom sídle obce. Jednotlivé body boli s poslancami prerokované na
pracovných poradách.
Starostka obce prečítala zverejnený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba MŠ – zmenový list č. 9, 10, 11
4. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Šúrovce za rok 2019
5. Záverečný účet obce Šúrovce za rok 2019
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 a 6 ZŠ s MŠ Šúrovce
8. Rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Šúrovce
9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Starostka obce dala hlasovať o programe 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach:
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach dňa 29.06.2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
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Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 40/2020 bolo poslancami ObZ schválené.
starostka obce: ďalej pokračujeme v zmysle schválené programu dnešného zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Martinu Ďurišovú, za overovateľov zápisnice určila poslancov
Vladimíra Pavloviča a Mgr. Máriu Špačkovú.
Bod. č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
starostka obce: na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva mi neboli uložené úlohy zo strany
zastupiteľstva, ostatné je v plnení priebežne
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 41/2020 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 3:
Výstavba MŠ – zmenový list č. 9, 10 a 11
starostka obce: uvedené zmenové listy boli s poslancami prerokované na pracovnej porade, konalo sa aj
stretnutie so stavbyvedúcim stavby zhotoviteľa stavby spoločnosti SOAR, a.s.
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
a/ schvaľuje zapracovanie ZL č. 9 do vystavenej faktúry zhotoviteľom stavby, spol. SOAR a.s. Žilina
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b/ berie na vedomie a schvaľuje ZL č. 10 do vystavenej faktúry zhotoviteľom stavby, spol. SOAR a.s.
Žilina
c/ berie na vedomie ZL č. 11 a vyjadrí sa k nemu na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Špačková Mária
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Špačková Mária
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 42/2020 bolo poslancami ObZ schválené
Bod č. 4:
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Šúrovce za rok 2019
starostka obce: stanovisko bolo HK vypracované, predložené poslancom ObZ spolu so Záverečným
účtom Obce Šúrovce za rok 2019, ktorý bol prerokovaný vo finančnej komisii, s poslancami na
pracovných poradách a neboli voči vznesené žiadne pripomienky
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
stanovisko HK k záverečnému účtu obce Šúrovce za rok 2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 43/2020 bolo poslancami ObZ schválené
Bod č. 5:
Záverečný účet obce Šúrovce za rok 2019
starostka obce: Záverečný účet Obce Šúrovce bol prerokovaný vo finančnej komisii, poslancami ObZ, bol
zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET.
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Šúrovce
a/ schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
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b/ schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške
261 202,38 eur,
c/ schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 261 202,38 eur na výstavbu Materskej
školy v obci Šúrovce,
d/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov sústredených v rezervnom fonde k 31.12.2019 vo výške 242 178,58 eur
na výstavbu Materskej školy v obci Šúrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že nariadenie č. 44/2020 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 6:
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
starostka obce: uvedené bolo prerokované poslancami ObZ
Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 45/2020 bolo poslancami ObZ schválené
Bod č. 7:
Rozpočtové opatrenie č. 5 a 6 ZŠ s MŠ Šúrovce
starostka obce: uvedené bolo prerokované na pracovných poradách s poslancami ObZ
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Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
RO ZŠ s MŠ Šúrovce č. 5 a 6, ktoré tvorí neodmysliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 46/2020 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 8:
Rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Šúrovce
starostka obce: prerokované s poslancami ObZ na pracovných poradách a neboli k nemu vznesené žiadne
námietky.
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
RO Obce Šúrovce č. 2, ktoré tvorí neodmysliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 47/2020 bolo poslancami ObZ schválené
Bod č. 9:
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
starostka obce: na ostatnej schôdzi nebol schválený prenájom bytu p. Mizerovi, bude uvoľnený 3 izbový
byt. Boli predložené 2 žiadosti o pridelenie bytu, obe boli prerokované s poslancami, žiadosti nespĺňali
požiadavky na pridelenie nájomného bytu v obci Šúrovce
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
a/ berie na vedomie
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žiadosti o pridelenie nájomného bytu p. J. Vagovičovej a E. Netopilovej
b/ neprideľuje
nájomný byt ani jednému zo žiadateľov.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Za: 8
Mgr. Gabriela Delinčáková, Mgr. Klaudia Fridrichová, Ing. Marek Hrčka, Peter Macho, Daniel Merica,
Mgr. Ľubomír Mrva, Vladimír Pavlovič, Mgr. Mária Špačková
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 48/2020 bolo poslancami ObZ schválené
Bod č. 10:
Rôzne
starostka obce:
- v obci sa bude realizovať zber elektroodpadu dňa 07.07.2020 a následne sa bude realizovať zber
objemného odpadu v dňoch 10. – 12.07.2020 (piatok až nedeľa) – odvoz kontajnerov bude
v pondelok 13.7.2020. Kontajnery budú rozmiestnené do každej časti obce, realizovať sa bude ich
priebežná výmena
Bod č. 11:
Interpelácie poslancov
starostka obce: keďže zo strany poslancov nie sú žiadne interpelácie dávam slovo poslancom
Bod. č. 12:
Diskusia
p. Jalszovská, občan: chcem sa spýtať ohľadom výstavby MS, ako vyzerajú práce a či určite bude
dokončená v januári?
starostka obce: minulý týždeň sa skončilo s omietkami, teraz je potrebné, aby všetko preschlo, 15.7. by
mala byť zabezpečená technológia kuchyne, dovtedy musia byť hotové obklady, ak to pôjde tak ako
doteraz v januári by sme ju mohli otvoriť, ale to vám ja teraz neviem zaručiť
p. Jalszovská, občan: ak by to náhodou v januári nebolo možné uvažuje sa s otvorením elokovaného
pracoviska?
starostka obce: súhlasné stanovisko na zriadenie elokovaného pracoviska máme, budeme o tom s
poslancami uvažovať a rozhodovať až keď to bude aktuálne
p. Ďuriš J., občan: chcem sa spýtať ohľadom smetí, bola verejná schôdza bez verejnosti, rozhodovalo sa
a nedostal som žiadnu odpoveď
starostka obce: každé zasadnutie ObZ bolo verejné, pozvánky boli vždy v zákonnej lehote zverejnené na
úradnej tabuli aj na webovom sídle obce, žiadna schôdza bez verejnosti sa určite nekonala. V máji sa
konala schôdza s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, teda s obmedzenou kapacitou ohľadom na
priestor, ale verejnosť tu bola. Na zasadnutí sa na základe odporúčaní neriešili žiadne záležitosti ohľadom
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obecného majetku, čo sa týka smetí boli prerokované žiadosti od žiadateľov, ktorí žiadali úľavu na
poplatku za KO a tiež nájomného vzhľadom na uzavretie ich prevádzok za obdobie mesiacov marec
a apríl kvôli pandémii koronavírusu. Konkrétne vaše odvolania, ani ostatné odvolania sa neriešili na ObZ,
pretože o tomto nerozhodujú poslanci, ale správca dane Obec Šúrovce a odvolacím orgánom je Finančné
riaditeľstvo SR Banská Bystrica. Vaše odvolanie, pokiaľ nebude naformulované inak, bude musieť byť
postúpené na FR SR Banská Bystrica. Bolo by vhodné osobné stretnutie na obecnom úrade.
p. Maron T., občana: to je nejaké vyhrážanie?
Starostka obce: určite nie, ide o bežný postup, ak správca dane nevyhovie odvolaniu, odvolacím orgánom
je Finančná správa SR.
p. Ďuriš J., občan: na tomto zastupiteľstve bola prerokovaná aj zmena územného plánu a cyklotrasa po
Hornej ulici
starostka obce: zmena územného plánu určite nebola prerokovaná na májovom zastupiteľstve, bola
prerokovaná na ObZ dňa 28.2.2020 – Zmeny a doplnky 6/2019.
p. Ďuriš, občan: na Hornej je s cyklotrasou problém, je tam veľmi úzka cesta, cyklotrasa zasiahne do
parkovacích miest, chodia tam traktore z role, keďže p. Števík uzavrel cestu a vy tam chcete dať ešte
cyklotrasu.
starostka obce: keby ste boli na zastupiteľstve vo februári tak by ste vedeli o čo ide, nikto cyklotrasu, ako
fyzickú stavbu na Hornej teraz nejde robiť. Návrh tejto cyklotrasy prišiel zo strany VÚC, boli sme ako
obec postavená pred projekt, kde VÚC počíta s napojením na Vážsku cyklomagistrálu cez našu obec po
trase vedúcej cez Hornú a Nedársku ulicu. Stretla som sa hneď s p. Knappom a p. Kozoňom, ktorí túto
záležitosť zastrešujú, kde som im vysvetlila, že ja osobne s tým nesúhlasím, obec môže riešiť cyklotrasu
ako ju mala pôvodne navrhnutú, s čím nesúhlasili, pretože trasa nemala viesť po hlavnej ceste. Keďže už
VÚC mala vypracovaný projekt následne sa stretli aj s poslancami, ani jeden z nich nesúhlasil s trasou
vedenou po Hornej a Nedárskej, tak sme navrhli trasu, keďže sa mala odkláňať na poľnú cestu, vedúcu
okolo Kubovičových na Pažiť, nie cez Nedársku a Hornú, napojíme sa okolo KD a pôjdeme k stolárstvu
Ondrejíček a na hrádzu. Jedna trasa, ktorá bola navrhovaná VÚC, pred ktorú nás postavili a druhá, ktorú
sme navrhovali my. Trasa sa nejde cez obec realizovať, VÚC rieši iba cyklomagistrálu v extraviláne, teda
po tabulu začiatku obce po trase Zavar – Šúrovce a od stolárstva Ondrejíček po hrádzu.
p. Ďuriš, občan: prečo sa znova vymýšľa ďalšia cyklotrasa, máme už jednu schválenú v ÚP, pred tým ako
robili projekt mali si to zistiť, veď sa majú kade napojiť na hrádzu. Hájite záujmy týchto občanov, alebo
záujmy VUC?
občan: vy tu za 10 rokov nebudete a keďže táto trasa bude v ÚP, niekto si ju zmyslí zrealizovať po Hornej
a Nedárskej, potom urobíme čo?
starostka obce: cyklotrasa, o ktorej hovorí p. Ďuriš, je v UP obce zakreslená v mape, ale nie je schválená,
neprebehol k nej potrebný legislatívny proces. Občania Hornej a Nedárskej ulice zaslali na obecný úrad
námietky voči cyklotrase, boli v lehote postúpené na odbor životného prostredia, taktiež som informovala
spracovateľa ÚP p. Odnogu.
p. Ďurišová, občan: prečo obec nedotiahne všetko potrebné pre cyklotrasu, ktorá už je zakreslená
v súčasnom ÚP obce?
starostka obce: s touto variantou nesúhlasí VÚC
p. Ďurišová, občan: VÚC to predsa nebude financovať, občania našej obce si neželajú cyklotrasu cez
Hornú a Nedársku ulicu, želá si to VÚC, my budeme platiť niečo, čo nechceme.
starostka obce: to isté sme pripomienkovali aj s poslancami, boli sme postavení pred hotovú vec zo strany
VÚC.
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občan: prečo sa to schvaľuje, keď s tým nikto nesúhlasí?
starostka obce: legislatívne je potrebné to schváliť, aby bolo možné dostať sa k cyklomagistrále na hrádzu
p. Ďurišová, občan: ďalším argumentom bolo obísť Krakovskú a napojiť sa pri KD – od kultúrneho domu
sa už môže ísť na hlavnom ťahu k stolárstvu Ondrejíček?
starostka obce: toto sme argumentovali aj s poslancami
p. Ďurišová, občan: vaše argumenty sú aj niekde zapísané, alebo ste im to iba hovorili?
starostka obce: zo stretnutí sú vyhotovené zápisnice
p. Ďurišová, občan: v Zavare tiež riešili cyklotrasu, ale iba v extraviláne - vyvesené informácie mali iba
k cyklotrase v extraviláne, o intraviláne nemali napísané na úradnej tabuli nič.
starostka obce: k Zavaru sa vyjadriť neviem
p. Ďurišová, občan: pýtali ste sa Zavaru, ako susednej obce, ako túto situáciu riešia oni v obci?
starostka obce: nie o tomto som sa so starostom Zavara nerozprávala. Námietky občanov boli postúpené,
budete mať k nim vyjadrenia. Počkáme, aké bude stanovisko životného prostredia a k tomu sa budeme
vyjadrovať ďalej.
p. Maron, občan: ohľadom tejto problematiky, prečo už nebola otvorená debata s občanmi skôr, ja som sa
to dopočul od ľudí z Nedárskej a Hornej ulice až neskoršie, keď už je niečo pripravené, prečo nepustíte
informácie medzí ľudí skôr, keď s niečim nesúhlasíte, ľudia si myslia, že súhlasíte, aby ľudia vedeli o čo
sa jedná, čo sa bude tvoriť a pripravovať. A moja ďalšia otázka - prečo sa stavebné regulatívy, ktoré sú
zakotvené vo všeobecne záväznom nariadení obce zakotvujú aj v ÚP? Ako splní nejaký starší dom, keď
ho zbúrajú, všetky stanovené regulatívy? Keď už to bude v UP, tak hádžete ľuďom pod nohy ďalšie 2-3
tisíc za zmenu ÚP, poviete to zmeníme územný plán, ale tí ľudia si to zaplatia. Konkrétne 6 m hranica od
hranice pozemku – prečo sa stavebné regulatívy zakotvujú v UP?
starostka obce: zatiaľ ešte stále nemáme žiadne regulatívy v územnom pláne, bolo stretnutie s poslancami
so spracovateľom územno-plánovacej dokumentácie na pracovnej porade, boli im vysvetlené všetky
stavebné regulatívny (zastavanosť, vzdialenosť od hranice pozemku a pod.), regulatívy v našom ÚP
chýbajú, je vhodné ich do ÚP obce dať. Územný plán obce sa schvaľuje všeobecne záväzným nariadením.
p. Maron, občan: ale musia byť regulatívy zakotvené v územnom pláne? Veď máme všeobecne záväzné
nariadenie, a vy viete okontrolovať či ho ľudia dodržiavajú.
starostka obce: stavebné regulatívy musia byť súčasťou územného plánu
p. Maron, občan: ja by som ich nedával do územného plánu, ale do VZN. Veď poplatky za smeti máte
kde? Už ste ho raz schválili, tak kde ho máte? V legislatíve.
starostka obce: ÚP obce sa schvaľuje všeobecne záväzným nariadením, a v tom VZN sú aj regulatívy. Kde
inde sa majú stavebné regulatívy dať, ak nie do územného plánu? Regulatívy sme schválili uznesením,
aby sa zapracovali do územného plánu obce.
p. Maron, občan: ja si to pozriem, či to musí byť v územnom pláne. Súhlasím s regulatívami, možno by
nemali byť až také tvrdé, ja osobne by som to nechal na dlhšie prerokovanie s občanmi, podobne ako s tou
cyklotrasou, na nás nemôže tlačiť VúC ani nikto a postaviť nás pred hotovú vec, to bolo za monarchie
a totality, my sme slobodní, a preto ľudia vás, aby ste bojovali za ľudí a počúvali ich názory.
starostka obce: ja za ľudí bojujem
p. Ďuriš, občan: nebolo by dobré, aby sme sa ako obec ohľadom cyklotrasy obrátili na znalca v odbore
dopravy, ktorý by situáciu na Hornej a Nedárskej posúdil a mali by sme oficiálne stanovisko, či je to
vhodné?
starostka obce: každý, kto bude posudzovať situáciu na týchto uliciach si najprv pozrie katastrálnu mapu
a zistí si hranice pozemkov – a zistí, že hranice pozemkov jednotlivých vlastníkov, sú po roh domu, to čo
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máte od domu po cestu je obecné. Z právneho hľadiska – obec môže pozemok využiť. Z morálneho
hľadiska je to, čo hovoríte vy – ľudia majú pred domami vybudované príjazdové plochy, parkovacie
miesta, starajú sa o trávnik a pod. – spoja sa tu dve veci. Presne toto sa rieši v námietkach od občanov. Ide
o to, ktoré hľadisko prevýši – u mňa a u poslancov určite to morálne, ani my nesúhlasíme s uvedenou
trasou po týchto uliciach.
občan: takto to vyzerá, že cez Hornú a Nedársku to pôjde tak či tak
p. Špačková, poslanec: vy vôbec nepočúvate
starostka obce: čokoľvek poviem, vy si to otočíte ako chcete vy. Pripomienky od občanov sa poslali ďalej
a sú v riešení, momentálne sa na ÚP ďalej nepracuje, čaká sa na stanovisko životného prostredia, kam boli
pripomienky postúpené. Mali sme zverejniť Oznámenie o začatí prerokovanie návrhu riešenia ÚP obce
Šúrovce – Zmeny a doplnky 6/2019 a rozoslať ho na potrebné inštitúcie, taktiež na odbor dopravy, ktoré
sa k návrhu budú vyjadrovať, teraz musíme počkať na rozhodnutie zo životného prostredia. Svoje
pripomienky ste mohli zaslať na základe verejnej vyhlášky, čo sme mohli urobiť z našej pozície to sme
urobili
p. Maron, občan: dajte hlasovať o pláne cyklotrasy z VÚC a neodhlasujte ho
p. Šimášek, občan: tie námietky od občanov boli adresované na poslancov, nie na životné prostredie, volili
sme vás my, aby ste sa nás zastali. Hovorili ste, že cyklotrasa na Krakovskej nevyhovovala VÚC?
Starostka obce: podľa zakreslenia v ÚP mala ísť cyklotrasa po Krakovskej ulici, potom VÚC požiadala
o zaslanie VZN, ktorým bola táto trasa daná do cestnej dopravy, ako regionálna cyklotrasa. V záväznej
textovej časti ÚP z roku 2002 to uvedené nebolo, ani v žiadnych ďalších zmenách a doplnkoch, obrátila
som sa na spracovateľa UP, aby uvedené zistil na okresnom úrade, ako vyššej inštitúcii kde sú všetky
dokumenty k ÚP od roku 2002 – zistil, že je zakreslená v ÚP obce od 2002, ale nie je legislatívne
schválená.
p. Simášek, občan: prečo sa to nedá dotiahnuť teraz, aby to bolo „proforma“ na schválenie tej dotácie?
starostka obce: VÚC sme boli postavení pred hotovú vec – oni to tadiaľto odmietajú ťahať, tiež sme
argumentovali tým, že pokiaľ nevadí, že od KD sa cyklotrasa vedie po hlavnej ceste, prečo sa nemôžeme
držať aj pri vstupe do obce podľa pôvodnej trasy po Krakovskej ulici z r. 2002?
p. Ďurišová, občan: ale keď sa schváli teraz nová cyklotrasa po Hornej, tú pôvodnú po Krakovskej už
nikto nebude brať do úvahy, ani ju nebudú posudzovať.
starostka obce: nikto ju nebude posudzovať, ona ani neexistuje, neprebehla schvaľovacím procesom, nie je
legislatívne v ÚP obce.
p. Delinčáková, poslanec: VÚC prišla s hotovým projektom, kde počítajú s trasou cez Hornú a Nedársku –
postavili nás pred hotovú vec
p. Šimášek, občan: ako to mohli naprojektovať, keď my takúto trasu nemáme v územnom pláne, podobný
problém majú teraz v Zelenči, pred 10 rokmi odsúhlasili územný plán na výstavbu priemyselných
objektov na určitých hektároch v obci, teraz urobili podnikateľský zámer, a občania ani obec s tým
nemôže nič urobiť. My teraz ideme do toho tak isto – urobí sa potom projekt, podnikateľský zámer a my
s tým nepohneme. Keď teraz schválite územný plán s touto cyklotrasou - čo všetci dúfame, že neschválite
– potom za rok ho zrušíte, alebo čo s tým bude? Vy môžete nesúhlasiť s týmto návrhom.
p. Macho, poslanec: boli sme postavení pred hotovú vec, človek z VÚC nám oznámil, že majú takto
urobený projekt bez nášho vedomia, iba potrebujú, aby sme to my dali do ÚP cez Hornú ulicu. Ak my
povieme nie – vzápätí nám povedal, že zrušíme financie z EÚ, pretože ich nedostanú na tento projekt
kvôli nám, a neprejdeme ani zo Zavara do Šúroviec, bude sa ďalej chodiť po tej nebezpečnej ceste. A my
chceme, aby potiahli cyklotrasu zo Zavara do Šúroviec.
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p. Maron, občan: nesúhlaste, VÚC má dosť peňazí, či svojich alebo európskych, nech si zmenia projekt,
buďte tvrdí
p. Macho, poslanec: ak toto urobíme, my nemáme problém povedať nie, ale tým pádom cyklotrasa nebude
do Šúroviec zo Zavara
p. Pavlovič, poslanec: my sme ruku za nezdvihli, ani nezdvihneme, ale čo bude ďalej to neovplyvníme
p. Hrčka, poslanec: momentálne je to na začiatku, keď sa dostaneme ďalej, tak budeme zase nesúhlasiť
p. Fridrichová, poslanec: stále sa tu točíme okolo, treba počkať na vyjadrenie, my sme nesúhlasili, čakáme
aký bude záver, ale my sme s tým nesúhlasili
p. Ďuriš, občan: a nie je to už schválené? veď to je predsa už schválené
starostka obce: to nie je to schválené, povedala som to už veľakrát, návrh VÚC na cyklotrasu v obci bol
cez Hornú a Nedársku ulicu, my sme s tým nesúhlasili, preto sme navrhli cyklotrasu poza tieto ulice. Teda
v územnom pláne sa momentálne riešia papierovo obidva návrhy, ktoré sú súčasťou Zmien a doplnkov, to
nie je schválené, to sa nejde robiť. Momentálne bolo zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente,
ktoré je na životnom prostredí, to nie je ešte čistopis.
p. Delinčáková, poslanec: aby bolo jasné: VÚC prišla s projektom cyklotrasy Zavar - Šúrovce – Nedárska
– Horná – stolárstvo Ondrejíček - hrádza. Toto keď my im schválime, sa to zakreslí do územného plánu,
tak VÚC potiahne Zavar – Šúrovce a stolárstvo Ondrejíček – hrádza. Keď to my neschválime, oni to sem
nepotiahnu. Ale my v rámci tohto ÚP, ktorý sa teraz bude aktualizovať, máme v tom istom konaní
navrhnutú cyklotrasu poza tieto ulice, čiže keď VÚC príde s cyklotrasou do Šúroviec, finančne rieši iba
extravilán obce, obec si rieši intravilán. My si intravilán môžeme riešiť už zakreslenou našou obchádzkou
cyklotrasy, my sa napojíme na cyklotrasu VÚC podľa nášho návrhu. Ale keď neschválime VÚC tak sem
cyklotrasu nepotiahnu, nebudeme sa mať na čo napojiť v obci.
starostka obce: VÚC rieši a financuje iba cyklotrasu v extraviláne, teda trasu Zavar – Šúrovce, po značku
začiatok obce, VÚC nebude realizovať ani financovať cyklotrasu v obci, to všetko bude musieť riešiť
obce. Cyklotrasa budovaná VÚC bude končiť pri značke začiatok obce.
p. Dlhošová, občan: kedy začne robiť výkopové práce Slovak Telekom na optickú sieť?
Starostka obce: ešte nezačali s výkopovými prácami, majú zložené káble v obci, zakresľujú sa v obci
inžinierske siete, podľa oznámenia spoločnosti sa malo sa začať 22.6., zatiaľ nezačali, ak budeme vedieť
konkrétny dátum budeme informovať občanov.
p. Maron, občan: chcem sa spýtať ohľadom výberového konania na riaditeľa školy, vybrali sme nejakého
riaditeľa alebo riaditeľku?
p. Delinčáková, poslanec: výberovou komisiou bola Rada školy, ktorej členkou som aj ja, takže k tejto
téme sa vyjadrím. Nebol zvolený žiadny uchádzač na riaditeľa školy, ani prvé ani druhé výberové konanie
nebolo úspešné.
p. Ďurišová, občan: koľko bolo záujemcov?
p. Delinčáková, poslanec: boli traja záujemcovia aj na prvom aj na druhom výberovom konaní
p. Maron, občan: dokedy má mandát terajšia riaditeľka školy?
Starostka obce: do 30.06.2020
p. Maron, občan: aký je teda ďalší legislatívny postup?
p. Delinčáková, poslanec: zriaďovateľ musí osloviť niekoho, koho poverí vedením školy, toto poverenie je
na pol roka. Pevne verím, že do toho polroka bude vyhlásené tretie výberové konanie, kde už výberovou
komisiou nie je Rada školy, ale výberovú komisiu vymenováva zriaďovateľ, a komisia bude voliť z
uchádzačov, ktorí sa prihlásia.
p. Maron, občan: ako je to s financovaním výstavby MŠ, sme v limite, ako to vyzerá so škôlkou?

10

starostka obce: výstavba MŠ bola vysúťažená ako celok, každá zmena sa rieši formou zmenových listov,
všetky sú prerokovávané poslancami ObZ, predtým sa k nim samozrejme vyjadrí aj stavebný dozor,
pokiaľ sa s poslancami dohodneme, tak sa prepláca tak ako to bolo aj teraz. Na stole máme práve
zmenový list č. 11, ktorý sa posúva do ďalšieho zastupiteľstva. Na výstavbu MŠ máme dostatok
finančných prostriedkov. Dosť ma zaráža, že minulý týždeň za mnou prišiel jeden občan – v krčme sa
dozvedel, že obec nemá peniaze na to, aby postavila MŠ, vraj predáva sa obecný majetok aby sa
dofinancovala MŠ, rodičia nevedia kam majú dať deti do MŠ, a prišiel sa spýtať ako to vlastne je. Ja vás
z tohto miesta ubezpečujem, že na to, aby sme MŠ postavili a dali ju do prevádzky máme finančné
prostriedky, nemusíme a ani nepredávame žiadny obecný majetok.
p. Maron, občan: za koľko bola vysúťažená výstavba MŠ? Koľko nás vyjde komplet škôlka?
Starostka obce: stavba je jedna vec, ale potom sú tam ešte sadové úpravu, kanalizácia vonkajšia, vonkajší
vodovod, technológia kuchyne, stavebný dozor, ktorý nebol súčasťou vysúťaženia – takže toto všetko by
nás malo stáť podľa rozpočtu, ktorý bol predložený, milión stotisíc eur.
p. Maron, občan: ľudia majú taký pocit, že keď sa schvaľoval úver na škôlku, tak bola škôlka na komplet
za menej peňazí. Bolo tam aj pár poslancov, ktorí nechceli odsúhlasiť taký vysoký úver, hlasovalo sa na
dvakrát.
starostka obce: určite to nebolo za menej, pretože úver sa schvaľoval neskôr, ako bola vypracovaná
projektová dokumentácia.
p. Maron, občan: nie je v tom cesta, predražuje sa to, teraz sa rieši nové stavebné povolenie na cestu,
prečo sa to nerobilo v jednom bloku?
starostka obce: k tomu som sa už tiež vyjadrovala na obecnom zastupitelstve, došlo k pochybeniu
stavebného úradu, kde stavebný objekt SO4 pozemné komunikácie neboli zahrnuté do stavby.
p. Maron, občan: teraz sa znova musí otvárať stavebné konanie a platiť za to, kto urobil chybu nech za to
platí, nato tu máme právne služby, prečo to tam nebolo? Na základe čoho preplácate zmenové listy,
informujte o tom aj verejnosť
starostka obce: verejnosť je na každom jednom zasadnutí ObZ informovaná, ako sa s poslancami riešia
zmenové listy
p. Maron, občan: máme nejaké zmluvy, kedy má byť škôlka dokončená?
Starostka obce: stavba MŠ má byť odovzdaná do 31.12.2020, zmluva je zverejnená na webovej stránke
obce, je možnosť si ju prečítať.
p. Maron, občan: sú sankčné postihy, my nebudeme vyplácať skorej, pokým nám tú škôlku neodovzdajú,
kto bude za to zodpovedný, keď ju dokončíme na budúci rok cez leto?
Starostka obce: v zmluve sú uvedené aj sankčné postihy, z každej faktúry sa v zmysle zákona berie
zádržné vo výške 10 % hodnoty faktúry, čo je uvedené taktiež v zmluve. Zádržné bude vyplácané až po
skolaudovaní stavby.
p. Ďurišová, občan: dnes ste prijali zmenové listy 9, 10 a 11, povedali ste, že sa im venovala stavebná
komisia a poslanci, vedia aj ľudia, čo v tom zmenovom liste bude? Pretože ja vôbec neviem čo v tým
zmenových listoch je.
p. Delinčáková, poslanec: sú v nich stavebné úpravy, ktoré realizuje firma, a sú v nejakom pomere navyše
alebo sú upravené oproti projektu.
p. Maron, občan: má občan možnosť nahliadnuť do týchto účtovných vecí?
starostka obce: má, môže prísť na obecný úrad a môže sa na to pozrieť. K tomu, aby sa zmenový list
dostal vôbec do zastupiteľstva k preplateniu, tak zmenový listu putuje hneď po vystavení zhotoviteľom
stavby stavebnému dozoru, ktorý sa k jednotlivým položkách vyjadrí, či sú alebo nie sú oprávnené.
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Vyjadrenie stavebného dozoru sa dostane k poslancom, je s ním konzultované aj na pracovných poradách.
Teraz bolo stretnutie poslancov aj so zhotoviteľom stavby, a všetko sa konzultovalo. Nie je to tak, že príde
zmenový list a starostka ho hneď preplatí. Ja na to nemám ani kompetencie, ani nemôžem schváliť
navýšenie už vysúťaženej stavby len tak. Všetko je prerokované stavebným dozorom a poslancami, preto
sa napríklad zmenový list č. 11 teraz vzal iba na vedomie, ale vyjadríme sa k nemu až vtedy, ak sa vyjadrí
stavebný dozor. Ja som namietala u zhotoviteľa stavby zmenový list č. 11 a dnes 17,16 hod. mi prišlo
vyjadrenie k mojim námietkam a treba to prerokovať s poslancami, dnes sa vzal iba na vedomie, ObZ sa
k nemu vyjadrí po prerokovaní na budúcom zasadnutí. Čo sa týka ďalšieho legislatívneho procesu –
všetky zmenové listy sú súčasťou dodatkov k zmluve o dielo, všetky sú zverejnené na webovom sídle
obce, všetko je aj k nahliadnutiu na obecnom úrade. Čo sa týka vyjadrovania verejnosti k zmenovým
listom – ide o realizáciu konkrétnych odborných stavebných prác, nie každý má odbornú spôsobilosť na
to, aby sa vedel k tomu vyjadriť a posúdiť tieto stavebné práce, oprávnenosť resp. neoprávnenosť takýchto
stavebných prác je konzultovaná a posudzovaná stavebným dozorom, finančná stránka je posudzovaná
poslancami. Vy všetci ste vo voľbách niekomu odovzdali svoj hlas, my všetci tu sedíme vďaka tomu, že
ste nás vy zvolili a dali ste nám aj svoju dôveru, pretože nie ku všetkému máte ako verejnosť možnosť sa
vyjadriť, sme tu preto, aby sme rozhodovali v prospech verejného záujmu, v prospech obyvateľov, aj keď
vieme, že niektoré veci sa nepáčia všetkým. Aj keď sa niekedy zdá, že tu iba sedíme a zdvíhame ruky, ale
všetko je prerokované s poslancami, stretávame sa často na pracovných poradách a venujeme sa
jednotlivým témam. Napriek tomu sa v obci šíria fámy o tom, že škôlka nebude dostavaná, nemáme
financie, rodičia nemajú kam dať deti a pod., nechápem kto a prečo takéto reči šíri, ja si nemyslím, že ja
a poslanci chceme túto obec priviezť na mizinu.
p. Ďuriš, občan: nemohli by byť zastupiteľstvá v čase keď nie je sv. omša, ľudia potom nemôžu prísť, dnes
je sviatok, nedá sa to prispôsobiť?
p. Pavlovič, občan: budeme na to myslieť do budúcnosti, ale koľkokrát nebol ani sviatok ani omša a ľudia
neprišli
p. Richnák, občan: kedy sa stretávate pred zasadnutím? Prečo sa nemôže ešte pol hodinu pred začiatkom
schôdze vyhlásiť do rozhlasu, že je zastupiteľstvo?
p. Šimášek, občan: existuje aj taká aplikácia pre obce, ktorá takéto niečo umožňuje, o tom ste
neuvažovali?
starostka obce: zatiaľ sa o tom neuvažuje, pozvánka je vždy zverejnená na úradnej tabuli, na webe obce
a taktiež sa hlási oznam o konaní zasadnutia v obecnom rozhlase v časovom predstihu
Bod. č. 13:
Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a 3. zasadnutie ObZ v Šúrovciach bolo ukončené
o 19,30 hod.
V Šúrovciach, dňa 29.06.2020
Zapísala:
Ing. Martina Ďurišová
Overovatelia zápisnice:
Vladimír Pavlovič
Mgr. Mária Špačková

.......................................
.......................................
.......................................

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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