Obecný úrad Šúrovce
Zápisnica č. 2/2016
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach v roku 2016, ktoré sa uskutočnilo 26. mája 2016
o 18,00 hod. v KD Šúrovce (svadobka)
Prítomní:

7 poslancov podľa prezenčnej listiny
Ing. Žaneta Gogolová, starostka obce
Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce

Ostatní prítomní:

občania podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení poslanci:

V. Pavlovič, PhDr. M. Náhlik

Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie poslancov ObZ otvorila starostka obce Ing. Žaneta Gogolová 0 18,00 hod. Privítala prítomné
poslankyne, poslancov, hlavnú kontrolórku a občanov obce. Skonštatovala, že na rokovaní je prítomných 7
poslancov z celkového počtu 9 poslancov, teda ObZ je uznášaniaschopné. Dvaja vyššie menovaní poslanci sa
ospravedlnili.
starostka obce: program dnešnej schôdze bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej
výveske obce.
Starostka obce prečítala program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Šúrovce
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šúrovce – správu predkladá poslanec p. Kubala
5. Zmena a doplnenie územného plánu obce Šúrovce (M. Galbavý, J. Beránek)
6. Návrh na digitalizáciu Územného plánu obce Šúrovce
7. Prerokovanie vstupu obce do Klastra cestovného ruchu
8. Prerokovanie návrhu na schválenie organizačného tímu na prípravu osláv obce Šúrovce
9. Predaj obecného pozemku na stavebné účely
10. Rekonštrukcia parkoviska pred zdravotným strediskom a základnou školou v obci Šúrovce
11. Kúpa nehnuteľnosti pre obecné účely (rodinný dom nachádzajúci sa na parcele 259/3, k. ú. Veľké
Šúrovce I za cenu stanovenú znaleckým posudkom)
12. Pridelenie 1-izbového bytu – správu predkladá poslankyňa p. Mikulášová
13. Prerokovanie preplatenia alikvotnej čiastky samoplatcom za zriadenie kanalizačných prípojok
14. Prerokovanie návrhu na zriadenie peňažných fondov
15. Návrh na zriadenie zberného dvora a kompostoviska na obecnom pozemku (par. číslo 257/1, k. ú. Veľké
Šúrovce I, Obec Šúrovce)
16. Žiadosť o výstavbu oplotenia – areál ZŠ a bytovky
17. Žiadosť o sponzorský príspevok RKFÚ Šúrovce – „Vypni telku, zapni seba“
18. Informácia o výstavbe MŠ v obci Šúrovce
19. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia
23. Záver
starostka obce: bod číslo 17 a bod č. 16 neboli uvedené v pôvodnom programe, ale boli doplnené.
O všetkých bodoch programu sme spolu hovorili s poslancami na pracovnej porade, na ktorej boli prítomní
iba 4 poslanci – p. Delinčáková, p. Hrušovský, p. Pavlovič a p. Kubala, poslankyne p. Görögová a p.
Mikulášová sa ospravedlnili z dôvodu choroby, poslanec p. Náhlik a p. Jobek sa ospravedlnili pre pracovnú
vyťaženosť a poslanec p. Královič sa neospravedlnil. Na tejto porade poslanci navrhovali niektoré body
z programu vynechať, ale vzhľadom na nízku účasť poslancov na pracovnej porade, čo nebola ani
nadpolovičná väčšina, som sa rozhodla ponechať v programe všetky body – aby som o nich mohla
informovať aj ostatných poslancov.
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Starostka obce dala hlasovať o programe 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach:
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2016.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Martinu Ďurišovú, za overovateľov zápisnice určila Ing. Ingrid
Görögovú, PhD. a Mgr. Gabrielu Delinčákovú.
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starostka požiadala poslankyňu p. Görögovú, aby prečítala správu.
p. Görögová, poslankyňa: v decembri 2015 bolo schválené uznesenie o vypracovaní štúdie na výstavbu MŠ
v Šúrovciach, v marci 2016 na minulom zasadnutí ObZ táto štúdia ešte nebola dopracovaná a p. starostka sa
k nej vyjadrí na tomto zasadnutí ObZ. Poslanec p. Náhlik bol poverený na rokovanie s príslušnými
inštitúciami o oprave cesty na úseku Šúrovce – Zavar. Vzhľadom na jeho neprítomnosť nie je možné sa
k tejto téme vyjadriť. Ostatné prijaté uznesenia sú splnené.
starostka obce: čo sa týka mandátu pre poslanca p. Náhlika ohľadom opravy spomínanej cesty Šúrovce –
Zavar – kontaktovala ma p. Gáliková s tým, že uvedená cesta sa bude opravovať a správu predloží p. Náhlik
osobne na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. K štúdie MŠ a k rokovaniu s p. Polakovičovou
ohľadne odkúpenia pozemku sa vyjadrím podľa programu.
Bod č. 3:
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Šúrovce
starostka obce: vznik tohto VZN je potrebné vzhľadom na platnosť nového zákona o odpadoch a návrh tohto
VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce v dostatočnom časovom
predstihu.
Nariadenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Šúrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 4:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šúrovce
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starostka obce: vyzvala poslanca p. Kubalu na predloženie správy k tomuto bodu programu
p. Kubala, poslanec: firma LEDKY namontovala skúšobné osvetlenie na Novej a Slnečnej ulici, p. starostku
sme požiadali o poskytnutie položkového rozpočtu, pretože nevieme koľko stoja svietidlá a čo je zahrnuté
v ponuke. Mne sa zdá nevýhodné riešiť osvetlenie v obci splátkami na 7 rokov po 18 tisíc euro a máme
protiponuku vo výške cca 52 tisíc na 3,5 roky oproti 126 tisíc za 7 rokov. Zatiaľ firma LEDKY požadovaný
rozpočet neposlala.
starostka obce: navrhujem vyhlásiť súťaž na verejné osvetlenie, osloviť niekoľko firiem s našimi
požiadavkami, vyhodnotiť ponuky a následne by sme sa rozhodli, pretože mám ešte jednu lacnejšiu ponuku
a mne sa tento nápad páči.
p. Hrušovský, poslanec: bolo by dobré už to zrealizovať, pretože o tom len hovoríme a úspory nám utekajú,
je to cca 8 tisíc eur ročne.
K uvedenej téme sa chceli vyjadriť aj občania – poslanci súhlasili, aby občania mohli klásť otázky k danej
téme aj mimo diskusie.
p. Trnková, občan: chcem vedieť či sa rekonštrukcia verejného osvetlenia týka iba existujúcich svetiel, alebo
sa svetlá budú aj dopĺňať, pretože konkrétne ja bývam na ulici, kde verejné osvetlenie vôbec nie je.
starostka obce: ešte v minulosti dal p. Náhlik vypracovať audit verejného osvetlenia v obci, kde bola
zapracovaná potreba aj nových svetiel. Konkrétne o vašej situácii s osvetlením som oboznámená, tak isto
chýbajú svetlá aj na ul. Južnej a na Slnečnej.
p. Hrušovský, poslanec: mala by sa realizovať rekonštrukcia a výmena svietidiel a taktiež doplnenie nových
svietidiel. Treba stanoviť konkrétny termín dokedy to všetko treba zrealizovať, aby sme o tom len nehovorili.
starostka obce: pripravíme to k nasledujúce zasadnutiu Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
a) berie na vedomie
správu poslanca Tomáša Kubalu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Šúrovce a
b) schvaľuje
vyhlásenie verejnej súťaže na rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 5:
Zmena a doplnenie Územného plánu obce Šúrovce (M. Galbavý, J. Beránek)
Bod č. 6:
Návrh na digitalizáciu Územného plánu obce Šúrovce
starostka obce: občania p. Galbavý a p. Beránek vzniesli požiadavky na doplnenie platného územného plánu
obce Šúrovce. Na pracovnej porade boli poslanci s týmito požiadavkami oboznámení a nevzniesli k nim
žiadne pripomienky. Keď sme už pri téme územného plánu obce Šúrovce tak sa hneď vyjadrím aj
k nasledujúcemu bodu programu – Návrh na digitalizáciu Územného plánu obce Šúrovce. Územný plán má
obec z roku 2002 a nasledujúce zmeny a doplnky, ktoré sa realizovali sa robili samostatne a vôbec nie sú
zahrnuté v jednom komplexe. Stav schválený územným plánom nesúhlasí so súčasným stavom v obci a musí
sa v zmysle zákona prehodnocovať každé 4 roky – to znamená, že sa musí schváliť uznesenie o tom, že jeho
aktualizácia nie je potrebná, alebo sa schváli jeho aktualizácia. Pre našu obec vypracovával Ing. Zibrin.
Každú zmenu územného plánu, ktorá sa realizuje z verejných prostriedkov je potrebné verejne obstarať.
V prípade schvaľovania zmien, ktoré sú návrhom p. Galbavého, p. Beránka a p. Jánošku nie je potrebné
verejné obstarávanie vzhľadom na to, že navrhovatelia tieto zmeny budú hradiť zo svojich prostriedkov, ak
by však do procesu zmien chcela vstúpiť aj obec musela by sa na spracovateľa aktualizácie územného plánu
vyhlásiť verejná súťaž. Pri stretnutí s Ing. Zibrinom mi oznámil, že digitalizácia územného plánu obce by
predstavovala predbežnú sumu 10 až 15 tisíc eur s tým, že by bolo potrebné osloviť minimálne 3
dodávateľov a rozhodnúť na základe predložených cenových ponúk. Po rozhovoroch s VÚC mi bolo
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oznámené, že táto suma je prehnaná a bolo nám doporučené, aby sme ani nie digitalizovali ale hlavne
aktualizovali územný plán obce. Ja som do rozpočtových opatrení navrhla spomínaných 15 tisíc vzhľadom
na to, že územný plán obce je potrebné aktualizovať a vypísala by sa verejná súťaž. Je to návrh a poslanci sa
k nemu môžu vyjadriť.
p. Hrušovský, poslanec: nemiešajme návrhy občanov na výstavbu rodinných domov so zámerom obce.
Povedali sme si, že digitalizácia a aktualizácia územného plánu je rozdiel a p. Zibrin, ktorý na územnom
pláne pracoval nám musí paré spraviť zadarmo. Ak obec bude chcieť zapracovať do územného plánu
cyklotrasu, o ktorej budeme hovoriť neskôr je to vec operatívy. Prečo máme teraz niekomu dávať 15 tisíc,
keď ešte nevieme, či vôbec bude. Ak sa rozhodneme, že bude vieme predsa rýchlo a operatívne zareagovať.
starostka obce: navrhujem schváliť nasledovné uznesenie, ktoré je prejednané so žiadateľmi o zmenu
územného plánu a tiež so spracovateľom územného plánu Ing. Zibrinom:
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
zmenu územnoplánovacej dokumentácie Obce Šúrovce v rozsahu
1/ žiadosti Jozefa Beránka a Milana Galbavého týkajúcu sa zmien a doplnkov Územného plánu obce Šúrovce
s tým, že obaja menovaní sa budú podieľať na financovaní doplnkov a zmien Územnoplánovacej
dokumentácie
2/ doplnenie návrhu chodníkov pozdĺž cesty 3/3154 medzi časťami Valtov Šúr a Varov Šúr s tým, že uvedenú
zmenu bude financovať p. Branislav Janoška.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
starostka obce: túto zmenu si budú hradiť p. Beránek, p. Jánoška a p. Galbavý samostatne a teraz by som sa
chcela vrátiť k návrhu o aktualizácii územného plánu ak sa k nemu chcú poslanci vyjadriť
p. Hrušovský, poslanec: ja už som svoj názor povedal
p. Královič, poslanec: veď ak sa bude teraz dopĺňať urobí aj jeho aktualizáciu
starostka obce: on len vykoná ďalšie doplnky, nie aktualizáciu územného plánu
p. Hrušovský, poslanec: čo je podľa vás aktualizácia?
hlavná kontrolórka: objasnila čo vlastne je územné plánovanie, úlohy územného plánovania a jeho význam
v zmysle platnej legislatívy
p. Hrušovský, poslanec: teraz ste tu citovali definíciu, ale územný plán navrhujú občania obce, pretože Ing.
Zibrin nemôže vedieť čo občania v územnom pláne požadujú – a on povie či sa to dá alebo nedá
zaktualizovať. Ja to teraz neodsúhlasím, mala by sa táto vec dať verejne a občania by o tom mali vedieť.
hlavná kontrolórka: zo zákona sa musí územný plán každé štyri roky aktualizovať.
p. Hrušovský, poslanec: ako ho chcete teraz aktualizovať, keď nevieme čo chceme?
hlavná kontrolórka: veď k tomu sa robia verejné zhromaždenia – a nie jedno
starostka obce: v októbri minulého roka bola zo strany obce zverejnená výzva na predkladanie návrhov na
zmeny a doplnenie územného plánu obce Šúrovce. Do konca januára tohto roka nikto okrem spomínaných
občanov žiadne návrhy na zmeny a doplnenie územného plánu nepredložil – takže zmeny a doplnky od
občanov máme, za to že iní občania nereagovali za to nikto z nás nemôže. Poslanci obecného zastupiteľstva
sa rozhodli predať obecný pozemok na Školskej ulici tak treba do územného plánu zapracovať aj zmenu
funkčného využitia týchto parciel – čiže obec vie čo chce zmeniť, len je potrebné rozhodnúť či pristúpime
k aktualizácii.
p. Delinčáková, poslanec: problém je v tom, že posledná aktualizácia bola v roku 2002
p. Hrušovský, poslanec: mne nestačí desať minút, aby som sa o tomto dozvedel a hovorím, že aktualizácia
má byť pre obec prínosom. Ak sa schváli predaj obecného pozemku – tak z toho vychádza aj aktualizácia
a k tomu postupne prídeme a mala by zahŕňať čo najviac vecí a zároveň naplníme aj literu zákona.
p. Delinčáková, poslanec: Ing. Zibrin nám na základe žiadostí od občanov urobí dodatok k územnému plánu
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nie jeho aktualizáciu. A my chceme, aby sa všetky doterajšie dodatky spolu s tými, ktoré žiadajú teraz, dali
do jedného celku.
p. Hrušovský, poslanec: nie som teraz pripravený zahlasovať za aktualizáciu, keď neviem, čo tam ideme
aktualizovať, pretože sme prípravu k tomuto bodu nemali
starostka obce: dávam hlasovať za návrh uznesenia
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
aktualizáciu Územného plánu obce Šúrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 2
Ing. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Zdržal sa: 5
Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Proti: 0
starostka obce: konštatuje, že uznesenie č. 17/2016 nebolo poslancami prijaté a na ďalšej pracovnej porade
bude potrebné sa znova k aktualizácii územného plánu vyjadriť.
Bod č. 7:
Prerokovanie vstupu obce do Klastra cestovného ruchu
starostka obce: klaster cestovného ruchu združuje okolité obce s cieľom rozvoja cyklistiky na území
trnavského kraja, ide vlastne o vybudovanie cyklotrasy. Na pracovnej porade s poslancami bol prítomný
zástupca Klastra cestovného ruchu, ktorý s poslancami rozprával a zodpovedal ich otázky.
p. Hrušovský, poslanec: ja by som iba vysvetlil o čo vlastne ide – jedná sa o vybudovanie cyklotrasy medzi
Trnavou, Zavarom, Šúrovcami a Sereďou – zastrešovať to má trnavský samosprávny kraj. Mali by sme do
tohto klastra vstúpiť a byť účastníkmi prípravy celej tejto veci a to aj po projektovej a realizačnej stránke.
V budúcnosti sa očakáva aj určitý finančný vstup obce a následne sa bude musieť zmeniť aj územný plán, ak
budeme chcieť vybudovať cyklotrasu cez Šúrovce.
starostka obce: členské je 1000 eur ročne. Samozrejme obec by sa musela finančne podieľať na projektoch
a projektovej dokumentácii a to tento členský príspevok nezahŕňa. Od roku 2002 už je schválená jedna
cyklotrasa cez obec – klaster navrhuje zmenu tejto trasy – takže táto nová cyklotrasa by sa musela znova
schváliť.
p. Hrušovský, poslanec: ja by som navrhoval dať tieto informácie na webovú stránku
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
vstup obce Šúrovce do Klastra cestovného ruchu.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 8:
Prekovanie návrhu na schválenie organizačného tímu na prípravu osláv obce Šúrovce
starostka obce: v júni sa v obci plánujú oslavy pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Šúrovce. Je potrebné, aby sa vytvoril organizačný tím, ktorý by sa podieľal na príprave týchto osláv. Ja
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navrhuje za poslancov p. Delinčákovú a p. Görögovú, za kultúrnu komisiu p. Špačkovú a p. Hletkovú, za
obecný úrad p. Ďurišovú a za zložky v obci p. Náhlika a p. Martinkoviča.
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
organizačný tím na prípravu osláv obce Šúrovce v zložení: Mgr. Delinčáková, Ing. Ďurišová, Mgr. Špačková,
PhDr. Náhlik, p. Martinkovič, p. Hletková, Ing. Görögová.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 5
Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD.,
Proti: 0
Bod č. 9:
Predaj obecného pozemku na stavebné účely
starostka obce: jedná sa o pozemok na Školskej ul. medzi p. Gábrišom a p. Ďurišom. Na ohodnotenie
pozemku bol vypracovaný znalecký posudok. Pozemok sa má rozdeliť na tri stavebné pozemky – na jednej
strane sa môžu postaviť dva rodinné domy a na druhú stranu jeden rodinný dom, nakoľko pozemok sa na
tejto strane zužuje.
p. Hrušovský, poslanec: do uznesenia navrhujem, aby sa predaj uskutočnil verejnou dražbou a môže sa jej
zúčastniť každý
starostka obce: postup pri predaji by bol nasledovný – ak sa schváli uznesenie o zámere predaja obecného
pozemku občania budú informovaní jeho zverejnením na webovej stránke.
hlavná kontrolórka: nemôžete ísť priamym predajom, bude to pravdepodobnej verejnou dražbou, teda
obchodná verejná súťaž
starostka obce: predpokladaná suma je 114 000 eur za celý pozemok – tak je ohodnotený znaleckým
posudkom. V súčasnom územnom pláne je pozemok určený ako pozemok sociálnej a komerčnej vybavenosti
čo bude treba zmeniť v územnom pláne obce na stavebný pozemok.
p. Sedlíková, občan: nemohol by sa tu radšej postaviť domov pre starších ľudí?
starostka obce: s poslancami sa týmto môžeme zaoberať na pracovnej porade
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
legislatívnu prípravu predaja majetku, konkrétne nehnuteľného majetku – pozemku reg. „C“ p. č. 127/1, p. č.
127/4, p. č. 127/5, p. č. 127/5 a p. č. 127/6 o výmere 3452 m2 do najbližšieho rokovania obecného
zastupiteľstva konaného v júni 2016
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 10:
Rekonštrukcia parkoviska pred zdravotným strediskom a základnou školou v obci Šúrovce
starostka obce: všetci vieme, rekonštrukcia je veľmi potrebná, dala som si vypracovať predbežnú cenovú
ponuku na tieto rekonštrukcie, aby sme vedeli v akých cenových reláciách sa máme pohybovať. Musíme
postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, takže oslovíme stavebné firmy o predloženie cenových
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ponúk a o ich výsledku budem informovať stavebnú komisiu.
p. Kubala, poslanec: chceme rekonštruovať aj verejné osvetlenie za 50 tisíc eur, máme na to?
starostka obce: musíme počkať na predložené cenové ponuky a následne to musíme schváliť. Parkovisko
pred zdravotným strediskom je v katastrofálnom stave a na jeho rekonštrukciu máme vyčlenené finančné
prostriedky v rozpočte obce na tento rok.
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
rekonštrukciu parkoviska pred zdravotným strediskom a pred Základnou školou v Šúrovciach.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 11:
Kúpa nehnuteľnosti pre obecné účely /rodinný dom nachádzajúci sa na parcele 259/3, k. ú. Veľké
Šúrovce I za cenu stanovenú znaleckým posudkom/
starostka obce: ide o obecný pozemok s rozlohou 97 m2, na ktorom sa nachádza rozpadnutý dom vo
vlastníctve súkromnej osoby. Kúpa nehnuteľnosti /domu/ bola prerokovaná s poslancami obecného
zastupiteľstva aj s majiteľmi uvedenej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
súhlasí
s odkúpením rodinného domu p. Heleny Polakovičovej, nachádzajúceho sa na obecnom pozemku, par. čísla
259/3, k. ú. Veľké Šúrovce I, Obec Šúrovce za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10.000 Eur.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 12:
Pridelenie 1 izbového bytu – správu predkladá poslankyňa p. Mikulášová
starostka obce: prosím poslankyňu p. Mikulášovú, aby predniesla správu k tomuto bodu
Mgr. Mikulášová, poslankyňa: komisia sociálna, bytová a zdravotná zasadala 11.mája z toho dôvodu, že sa
uvoľnil jeden byt v 13 BJ, ktorý p. Jalszovská odmietla. Prítomní členovia komisie boli oboznámení
s ďalšími žiadosťami o pridelenie bytu, ktoré spĺňali podmienky podľa platného VZN č. 6/2015
a navrhujeme prideliť byt p. Branislavovi Oravcovi, za podmienky, že uhradí všetky poplatky v zmysle
platného VZN.
Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
pridelenie 1-izbového bytu v nájomnej bytovke p. Branislavovi Oravcovi.
Hlasovanie poslancov:
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Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 13:
Prerokovanie preplatenia alikvótnej čiastky samoplatcom za zriadenie kanalizačnej prípojky
starostka obce: súčasné obecné zastupiteľstvo v minulom roku súhlasilo s preplácaním kanalizačných
prípojok samoplatcom, ktorí si kanalizačnú prípojku vybudovali v roku 2014. V roku 2015 si kanalizačnú
prípojku na vlastné náklady vybudovali 2 obyvatelia a v roku 2016 zatiaľ 1 obyvateľ. S tým, že by sa mali
tieto kanalizačné prípojky samoplatcom preplácať sa počíta už aj v rozpočte obce. Poslanci na pracovnej
porade minulý štvrtok vyjadrili vôľu, aby sa tento bod programu presunul na budúcu schôdzu, ktorá sa má
konať v júni. Vzhľadom na to, že na pracovnej porade boli prítomní iba 4 poslanci, potrebujem počuť názor
aj ostatných poslancov. Podľa môjho názoru – ak už raz bolo prijaté uznesenie o preplácaní kanalizačných
prípojok samoplatcom do výšky 3500 eur, tak by sme v tom buď mali pokračovať alebo je potrebné
uznesenie predošlého zastupiteľstva zrušiť. Ja dávam návrh o preplatenie pre tých samoplatcov, ktorí si
požiadali o preplatenie kanalizačnej prípojky k dnešnému dňu. Ak poslanci prejavia vôľu zrušiť uznesenie
predošlého obecného zastupiteľstva – to by sa mohlo prerokovať na budúcom zasadnutí ObZ.
Ing. Görögová, PhD., poslankyňa: ak týmto žiadateľom prípojku preplatíme, čo s ďalšími?
starostka obce: k dnešnému dňu požiadali o preplatenie kanalizačnej prípojky 3 občania za roky 2015 a 2016,
ktorým ja navrhujem alikvótnu čiastku preplatiť a týmto by k dnešnému dňu boli vybavené žiadosti všetkých
samoplatcov a následne bude potrebné rozhodnúť čo s ďalšími. Zatiaľ o preplatenie požiadali iba spomínaní
3 občania
p. Hrušovský, poslanec: toto je vážny záväzok a keď sa chceme správať environmentálne tak sa musíme
dohodnúť, či toto budeme podporovať alebo nebudeme. Ľudia by mali byť napojení na kanalizáciu a keď
permanentne takéto niečo schválime musíme trochu špekulovať, že keď sa stane, že nejaký developer otvorí
60 pozemkov a bude to požadovať refundovať tak budeme mať problém. Suma na zapájanie domov na
kanalizáciu je stále pomerne vysoká a ľuďom vzniká ďalší poplatok za jej využívanie. Ak by sa to takto
plánovalo každý rok a obec by mala na to zdroje ja by som to podporil a na tom na čom sa uznesieme by
malo byť aj plniteľné. Ja som za to, aby sme to presunuli a predebatovali, pretože nevieme o tomto dobre
rozhodnúť.
starostka obce: ja navrhujem, aby sa týmto 3 žiadateľom kanalizačné prípojky preplatili a následne v júni by
sa rozhodlo o ďalšom postupe, vzhľadom na to, že títo občania majú už dávnejšie podané žiadosti
o pripojenie na kanalizáciu a nejde o nových žiadateľov, len sa rozhodli pripojiť na vlastné náklady.
Mgr. Jobek, poslanec: koľko financií máme v rozpočte vyčlenené na tento rok?
starostka obce: 35 000 eur na tento rok, od januára do augusta je to suma na vyplatenie 17 000 eur a teraz 3
žiadatelia suma 7400 eur. Takže navrhujem zvyšným 3 žiadateľom kanalizačné prípojky preplatiť, následne
si sadnúť a dohodnúť sa čo ďalej.
p. Hrušovský, poslanec: preplácanie kanalizačných prípojok nesmie brzdiť iné rozvojové aktivity v obci
Mgr. Delinčáková, poslankyňa: to práve vieme regulovať rozpočtom – určíme si výšku finančných
prostriedkov na rok, ak bude viac žiadateľov tak vznikne poradovník
Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
preplatenie alikvotnej čiastky samoplatcom za zriadenie kanalizačných prípojok, ktorí o to požiadali ku dňu
26.05.2016.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
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Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 14:
Prerokovanie návrhu na zriadenie peňažných fondov
starostka obce: poprosím p. kontrolórku, aby vysvetlila poslancom a občanom zriadenie týchto fondov
hlavná kontrolórka: ak obec v bežnom roku hospodári s prebytkom, tak tento sa dáva do rezervného fondu.
V zmysle zákona sa dáva 10% z prebytku, ak obec nemá zriadený iný peňažný fond tak tam musí ísť 100 %.
Obec môže zriadiť aj iné peňažné fondy podľa účelu ich využitia – tak napr. počúvam tu často o vode
a kanalizácii – tak fond vodného a kanalizačného. Za rok 2015 má obec prebytok 161 304 eur – čistý
prebytok bez finančných operácii – tieto financie sa prevedú do rezervného fondu takže v rezervnom fonde
máte všetkých 100%. S 10 % rezervného fondu by sa vôbec nemalo hýbať a mali by byť použité iba
v prípade napr. povodne alebo živelnej pohromy. Takže týchto 161 tis. eur plus ešte našetrené peniaze
z predchádzajúcich rokov vo výške 90 616 eur takže spolu je to 251 920 tis. eur k 31.12.2015 môžete
prerozdeliť. Z tejto čiastky by malo ísť 10 % do rezervného fondu a musia tam aj zostať a zvyšných 90 %
môžete rozdeliť podľa potreby do iných fondov – účelovo viazané financie – je to veľmi transparentné
a z roka na rok sa môžu financie akumulovať na určitý účel.
p. Hrušovský, poslanec: k príprave týchto fondov by sa mala vyjadriť finančná komisia a navrhnúť čo
vlastne chceme do nich dať na základe prijatých uznesení a pripraviť z toho materiál pre poslancov na
schvaľovanie.
hlavná kontrolórka: k tomu je potrebné urobiť štatút – čo vlastne spadá pod jednotlivé fondy a potom
rozdelíte peniaze do jednotlivých fondov
starostka obce: ak poslanci nemajú žiadne pripomienky a otázky tak prečítam návrh uznesenia
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
poveruje
finančnú komisiu prípravou podkladov na vytvorenie peňažných fondov pre potreby obce do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v júni 2016.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 15:
Návrh na zriadenie zberného dvora a kompostoviska na obecnom pozemku /par. č. 257/1, k. ú. Veľké
Šúrovce I, obec Šúrovce/
starostka obce: chcela by som pripraviť podklady na finančnú analýzu zriadenia a prevádzkovania zberného
dvora a kompostoviska v obci a k tomu je potrebné vymedziť priestor, kde by mohli byť zriadené. Ak
v budúcnosti budeme chcieť požiadať o dotáciu, tak vlastníkom pozemku na ktorom majú byť zriadené
musia byť vo vlastníctve obce. Preto navrhujem, aby sa vypracovala finančná analýza zriadenia
a prevádzkovania zberného dvora a kompostoviska pre potreby obce Šúrovce na pozemku s p. č. 257/1 v k.ú.
Veľké Šúrovce I. a ide o pozemok, ktorý sa nachádza vzadu za budovou Drevolah. Obec by oslovila
spoločnosť zaoberajúcu sa touto problematikou a ona by nám vypracovala finančnú analýzu – teda čo by nás
stálo zriadenie a prevádzkovanie ZD a kompostoviska, ale obec už musí vedieť, na ktorom pozemku bude
ZD a kompostovisko umiestnené a podľa toho by sme sa v budúcnosti rozhodli či do toho pôjdeme alebo nie.
p. Hrušovský, poslanec: čo sa týka umiestnenia ZD – toto je územie, ktoré sa veľmi pracne roky vypratávalo
od smetia a odpadu, čo určite viacerí pamätajú. Navrhované miesto je veľmi nešťastné, finančné zdroje akétaké máme, ale mali by sme vytypovať miesto /napr. aj odkúpiť/, ktoré by bolo možné monitorovať
kamerovým systémom. Takže ja hovorím ZD určite, ale lokalitu musíme veľmi citlivo vybrať a mali by tohto
procesu vstúpiť aj občania a vyjadriť sa.
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p. Haršányi, občan: sem do stredu dediny si chceme dať tento neporiadok? Robia sa tu obecné slávnosti,
nachádza sa tu cintorín, je tu rehabilitačné stredisko a chodia sem ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia .
To sa robí vždy niekde za obcou.
starostka obce: ja som návrh ZD situovala za budovou Drevolah nie pri vás z toho dôvodu, že ide o jeden
z mála pozemkov, ktorých vlastníkom je obec a vzhľadom na dostupnosť pre občanov. Na základe tohto by
som odporúčala, aby stavebná komisia do budúceho zasadnutia ObZ pripravila návrh umiestnenia ZD
a kompostoviska.
p. Hrušovský, poslanec: vo vlastníctve obce nemáme vhodné typy pozemkov, ale máme iné dostupné
prostriedky na ich získanie napr. zámena a pod.
Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
poveruje
stavebnú komisiu prípravou návrhu na umiestnenie zberného dvora a kompostoviska na obecnom pozemku
do najbližšieho rokovania ObZ, ktoré sa uskutoční v júni 2016.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 16:
Žiadosť o výstavbu oplotenia – areál ZŠ a bytovky
starostka obce: ZŠ v Šúrovciach sa obrátila na obecný úrad s požiadavkou na vybudovanie betónového
oplotenia areálu ZŠ zo strany obecnej bytovky. Existujúce oplotenie z pletiva je na viacerých miestach
poškodené, potrhané a na niektorých miestach dokonca chýba. Cez chýbajúci plot chodia do areálu ZŠ
skupiny osôb, ktoré znečisťujú areál ZŠ fľašami od alkoholu, cigaretovými špakmi a našli sa aj stopy po
drogách. Priestory vchodov do budov bývajú znečistené močom a zvratkami a taktiež vytrhávajú výsadbu
vysadenú žiakmi školy. Ideálna pre ZŠ by bolo aj výmena oplotenia na opačnej strane, nakoľko existujúci
betónový plot je značne poškodený a hrozí jeho zrútenie. Čiastočná výmena jednotlivých poškodených
betónových polí zo strany výrobcov nebola odporúčaná, pretože v súčasnosti sa už vyrábajú iné typy
a rozmery betónových tvárnic a odporúčajú vymeniť celé oplotenie. ZŠ nemá na tento účel finančné
prostriedky, preto o finančné krytie jeho výstavby žiada Obecný úrad Šúrovce ako zriaďovateľa ZŠ. Táto
požiadavka sa prejednávala aj minulý týždeň na pracovnej porade a prítomní 4 poslanci nevzniesli žiadne
pripomienky a námietky. Preto sa pýtam aj ostatných poslancov, ktorí na tejto porade neboli prítomní, aby
zaujali stanovisko k tejto požiadavke.
p. Hrušovský, poslanec: ja by som len navrhoval pri bytovke, aby sa vybralo dobré a vhodné riešenie a
umiestnenie oplotenia aj pre budúcnosť napr. v budúcnosti pre prístup do telocvične
Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
žiadosť ZŠ v Šúrovciach o výstavbu oplotenia medzi ZŠ a bytovkou na ulici Školská.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Bod č. 17:
Žiadosť o sponzorský príspevok RKFÚ Šúrovce – „Vypni telku, zapni seba“
starostka obce: RKFÚ žiada na uvedenú akciu finančný príspevok vo výške 500 eur. Žiadosť o finančný
príspevok posúvam na prerokovanie kultúrnej komisii, z ktorej rozpočtu by sa spomínaný príspevok hradil,
aby rozhodla do júnového zasadnutia ObZ.
Bod č. 18:
Informácia o výstavbe MŠ v obci Šúrovce
starostka obce: na decembrovom obecnom zastupiteľstve bolo schválené poslancami uznesenie č. 64/2015
o vypracovaní štúdie na výstavbu MŠ. Štúdia bola vypracovaná a predložená p. arch. Ing. Bocanom. Táto
architektonická štúdia bola predložená aj Rade školy na jej zasadnutí, pretože som pokladala za potrebné
informovať ju o tejto štúdii.
starostka obce následné informovala o umiestnení MŠ na ulici Horná v Šúrovciach, o jej umiestnení a
rozmiestnení jednotlivých miestností a ich funkcie v zmysle predloženej architektonickej štúdie. V MŠ je
možné umiestniť deti do 3 tried s max. počtom 72 detí s možnosťou prístavby štvrtej triedy v prípade potreby
pre budúcnosť.
p. Královič, poslanec: nebude tam žiadna jedáleň iba prípravňa stravy?
p. starostka: v každej triede bude prípravňa stravy, ak by sa umiestnila jedáleň musel by sa pridať priestor.
Bilancia stavby je nasledovná: zastavaná plocha 843,55m2, úžitková plocha 731,64 m2, obstavaný priestor
3374 m3, orientačný odhad nákladov na realizáciu stavby 750 tis. eur. Toto je teda vypracovaná štúdia, ktorej
vypracovaním som bola poverená a následne som kontaktovala architekta s otázkou, čo by stálo
vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie a realizačný projekt – ide
iba o orientačné ceny vzhľadom na to, že na každú dokumentáciu bude potrebné realizovať verejné
obstarávanie - pre územné konanie 5 240 eur, projekt pre stavebné povolenie 10 960 eur a realizačný projekt
11 440 eur – spolu projektové činnosti 27 640 eur, inžinierska činnosť pre územné konanie 1 900 eur, pre
stavebné konanie 1 900 eur, pre kolaudačné konanie 1 430 eur – spolu inžinierska činnosť 5 230 eur. Na
porovnanie som si zobrala aj faktúry, ktoré sa vyplácali p. architektke Viskupičovej: projektová
dokumentácia bola na územné rozhodnutie a stavebné konanie, realizačný projekt nebol – cca 15 000 eur.
Je to približne porovnateľné. V decembri sa schválil zámer vybudovania MŠ spolu s vypracovaním štúdie jej
umiestnenia – musíme schváliť rozpočtové opatrenie č. 1, ku ktorému smerujeme, kde navrhujem zvýšiť
kapitálové výdavky obce na 47 tis. eur, čo predstavuje vypracovanie všetkých projektov – územné
rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt. S poslancami, ktorí boli na pracovnej porade sme to
preberali.
p. Hrušovský, poslanec: poslanci sú len časť obce, toto je vec ktorú si schvaľuje obec
p. Královič, poslanec: ja to vidím prvýkrát, ale výdaj jedla cez chodbu je nemysliteľný, schválila to hygiena?
p. starostka: štúdiu vypracoval architekt, ktorý má skúsenosti s projektovaním MŠ a na hygiene to
samozrejme ešte schválené nie je, pretože ide len o štúdiu
p. Královič, poslanec: ako sa tam bude vydávať jedlo? Tam nikto nepovolí prenášať jedlo cez chodbu,
schválime niečo s čím budú problémy.
Mgr. Mlíchová, riaditeľka ZŠ s MŠ: v súčasnosti sa desiata a olovrant do MŠ prenáša cez dvor školy
a hygiena to povolila a nič nenamietali.
p. Mitasová, učiteľka MŠ: je nemysliteľné, aby sme s deťmi v škôlke chodili na etapy na obed do jedálne,
pretože tie deti musia ísť naraz spať, nemôžu ísť postupne jesť.
p. Delinčáková, poslanec: na jedáleň je potrebné min. 1,40 m2 na jedno dieťa. V zmysle normy je možné
zriadiť výdajne stravy ak v budove nie je samostatná jedáleň
p. Hletková, občan: bolo zasadnutie Rady školy, na ktorom sme sa s uvedenou štúdiou zaoberali
za prítomnosti p. riaditeľky ZŠ a zástupkyne pre MŠ. Je potrebné to schváliť a začnime konečne. Pre rodičov
nie je problém zobrať deti do škôlky inam ale do našej školy už nepôjdu. Alebo sa niečo začne robiť až keď
bude už úplne havarijný stav?
p. Hrušovský, poslanec: v minulosti sa na projekt schválilo 15 tis. a musíme rozhodnúť o tom, že túto
investíciu zahodíme a pripočítame ju k ďalšej
starostka obce: asi nikto si nepamätá, že investícia do projektu p. Viskupičovej by sa prejednávala na
verejnom zasadnutí ObZ a nič k tomu, že by ju schvaľovali poslanci som nenašla.
p. Mikulášová, poslankyňa: sedenia k tomuto projektu boli, bolo tam aj vedenie školy – vtedajšia riaditeľka
p. Mericová, takže ten projekt bol seriózne robený a často sa k nemu sedelo
p. Hrušovský, poslanec: predchádzajúci projekt sa zahodí do koša. Urobme projekt a úpravu rozpočtu na
územné konanie v cene cca 5000 eur – k tomu sa vyjadrujú všetky kompetentné orgány a budeme vedieť na
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čom sme, aby sme sa vyhli chybám a urobili to všetko transparentne.
hlavná kontrolórka: ja vôbec nerozumiem, čo ste hovorili, nechcete stavať škôlku a chcete zmenu územného
plánu...
p. Hrušovský, poslanec: vy ste si to všetko pomýlili
hlavná kontrolórka: necháte ma dohovoriť?
p. Hrušovský, poslanec: nie, vy ste si pomýlili zmenu územného plánu s územným konaním pri výstavbe
MŠ. Ja chcem, aby sme teraz realizovali tento prvý stupeň - projekt na územné konanie.
starostka obce: vypracovanie projektu na územné a stavebné konanie a realizačný projekt sa bude musieť
realizovať cez verejné obstarávanie a na toto vlastne nemáme narozpočtované prostriedky v rozpočte, čo sa
musí urobiť v rozpočtovom opatrení
p. Hrušovský, poslanec: hovoríme o tom istom, len s tým rozdielom či to schválime naraz alebo postupne,
keď sa v prvom stupni vyjadria všetky kompetentné orgány môžeme pokračovať.
starostka obce: ja by som najradšej vyhlásila výzvu na všetky konania spolu, aby sa nevyhlasovali súťaže
jednotlivo na vypracovanie dokumentácie
p. Hrušovský, poslanec: ja nechcem aby sa tu robilo niečo pod tlakom a všetko ohľadom financovania už
malo byť predpripravené.
starostka obce: odhad výstavby je približne 750 tisíc eur, takže vieme v akej cene sa pohybujeme
p. Hrušovský, poslanec: odkiaľ tých 750 tisíc zoberieme? Hovorilo sa o úvere, ale úver sa tiež schvaľuje
poslancami.
starostka obce: keď bude projektová dokumentácia hotová tak následne vieme zistiť čo bude výstavba MŠ
stáť a vtedy bude možné riešiť financovanie – predaj obecného pozemku, predaj bývalej budovy MŠ vo
Varov Šúre – a zistíme výšku potrebného bankového úveru. Ale aby sme sa mohli k tomuto dostať musíme
mať vypracovanú projektovú dokumentáciu
p. Hrušovský, poslanec: urobme najprv prvý stupeň projektovej dokumentácie a potom schválime ďalšie
p. Moravcová, občan: len všetko odďaľujte, už včera bolo neskoro na výstavbu novej MŠ
p. Mitasová, občan: do školy nám odchádzajú ďalšie dve triedy predškolákom, kam ich umiestnite, deti
v škole nebudú mať priestor na družinu
starostka obce: takže sa dostávame k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2016 a k bodu č. 19
Bod č. 19:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
starostka obce: rozpočtové opatrenie počíta s navýšením niektorých bodov a bolo predložené na pracovnej
porade s poslancami. Tu by som ešte uviedla, že obec v roku 2016 počíta s navýšením príjmov z podielových
daní o 70000 eur, následne musíme do rozpočtu zapracovať aj príjem z pokút, čo do dnešného dňa
predstavuje 150 eur, ďalej je tam príjem 3600 eur z vyúčtovania prenájmu zdravotného strediska, dotácia
z recyklačného fondu vo výške 1 100 eur čiže nedaňové príjmy spolu navyšujeme o 4 850 eur a daňové
o 70 000 eur, príjmy zo štátneho rozpočtu – dotácia na vybavenie telocvične vo výške 1 300 eur a tie idú
automaticky na telocvičňu, na druhej strane máme kapitálové príjmy z predaja pozemku – 30 000 eur.
Tieto peniaze boli následne rozdelené rozpočtovým opatrením medzi výdavky, ktoré boli prerokované s
poslancami: jedná sa o bežne ako aj kapitálové výdavky, 6 500 eur sú bežné výdavky menežment
plánovaných kontrol , 47 000 tis. sú kapitálové výdavky /projekty/, marketing a propagácia bola zvýšená
o 5000 eur /výročie obce/, BOZP a zdravotná služba bola zvýšená o 1000 eur podľa faktúr, menšie obecné
služby – zabezpečenie verejného obstarávania – 4500 eur sťahujem z rozpočtového opatrenia, taktiež
sťahujem 15 000 eur z výstavby a rozvoja obce, ktoré boli určené na aktualizáciu územného plánu obce,
taktiež sťahuje cintorínske služby vo výške 5 000 eur – jednalo sa o výstavbu studní na cintorínoch, ale
potrebujeme navýšiť kapitálové výdavky na KD 10 800 eur, pretože na výmenu okien sme mali
naplánovaných len 15 000 eur a ponuku máme na 23 900 eur a plus navyšujeme obecný vodovod o 2 000 eur
na výmenu vodomerov. Potom ešte navyšujeme kultúrne služby /príspevok RKFÚ/ o 500 eur, knižničné
služby o 500 eur a čo sa týka vzdelávania navyšujeme do príjmu dotáciu1 300 eur, ale zároveň sa premietnu
aj vo výdavkoch vo výške 1 300 eur a obec má povinnosť prispieť 130 eur a na realizáciu oplotenia ZŠ sumu
5 000 eur.
p. Hrušovský, poslanec: no a máte tam tú škôlku alebo nemáte?
starostka obce: áno, je tam 47 tis. o ktorých sme sa rozprávali
p. Hrušovský, poslanec: tak to treba povedať
starostka obce: veď som to povedala
p. Hrušovský, poslanec: dobre a sľubujete teraz, že pôjdete rozumne s týmito peniazmi, že tu zase nebudeme
mať za 50 tis. projekt, ktorý hodíme do koša?
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starostka obce: za seba to určite sľubuje, ja hospodárim tak, ako hospodáriť mám
p. Hrušovský, poslanec: ja čo som chcel to som počul a my potrebujeme takisto informácie, mne osobne sa
to nepáči, že ich dostávam posledný a 80 % ľudí už o nich vie.
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 1/2016 s prerokovanými úpravami predložené starostkou obce Šúrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod č. 20:
Rôzne
starostka obce:
- v utorok bol vyčistený zberný dvor vo Varov Šúre v priestoroch družstva – prišli tam mechanizmy na
podrvenie a odvoz bioodpadu. V budúcnosti sa bude musieť nájsť iné vhodnejšie miesto na
umiestnenie takéhoto odpadu.
- dnes prišla žiadosť o odkúpenie pozemku - „suchý jarok“ od p. Halána. Navrhujem, aby sme sa
budúci týždeň k tomuto stretli a dali k tomu konkrétne stanovisko, pretože on nechce zámenný
pozemok.
- upozornila na potrebu doplnenia svetiel do verejného osvetlenia – reagovala na pripomienku p.
Trnkovej
- v KD prebieha výmena okien, do konca budúceho týždňa by to malo byť všetko zrealizované.
Budúcu sobotu bude mať DHZ oslavy 90. výročia, do stredy budú ešte prebiehať rekonštrukčné
práce vo vnútri KD a koncom týždňa už budú prebiehať len murárske práce z vonku, aby sa už vo
vnútri mohlo upratovať.
- čo sa týka bytovky, ObZ bolo odporúčané, aby bola nájomníkom, ktorí nemajú uhradené nedoplatky
na nájomnom zaslaná výzva na vypratanie bytu. Nájomníci, ktorých sa to týkalo nedoplatky uhradili,
dve nájomníčky majú ešte schválený splátkový kalendár do konca mája. Preto navrhujem, aby
poslanci schválili predĺženie nájmu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv tým nájomníkom, ktorí
majú uhradený nájom a o predĺženie nájmu požiadali. Tento bod bol prejednaný aj na porade
s poslancami a taktiež boli informovaní aj nájomníci 13 BJ na schôdzi, ktorá sa s nimi konala.
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
predĺženie nájmu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov bytovky na ulici
Školská, ktorí majú uhradený nájom v zmysle zmluvných podmienok a požiadali o predĺženie nájmu.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Za: 7
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Mgr. Lukáš Jobek, Ľubomír
Královič, Tomáš Kubala, Mgr. Katarína Mikulášová
Zdržal sa: 0
Proti: 0
-

v rozpočte sme mali narozpočtované aj finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácii, tak
som oslovila niekoľko firiem, ktoré nám spracovali cenovú ponuku na opravu. Spoločnosť
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-

BITUNOVA zo Zvolena príde s mechanizmami opraviť cestné výtlky, ale je potrebné počkať na
vyhovujúce počasie. O termíne opravy miestnych komunikácií budeme občanov informovať
od júna sa budú uzatvárať nové zmluvy o vode podľa jednotlivých častí a ulíc
v MŠ sa opravilo pieskovisko
pre potreby obce sa zakúpilo auto – pre potreby vykonávania údržby obce

Bod č. 21:
Interpelácie poslancov
p. Kubala, poslanec: spomínalo sa, že dáme obecný úrad dole a vymieňajú sa okná, nerátalo sa s tým, že
bude treba niečo búrať alebo zamurovávať?
starostka obce: v predchádzajúcom období sa plánovala premiestniť ho do priestoru „za mreže“ – tam
ostávajú okná všetky, aby sa zabezpečila svietivosť v tomto priestore. Zamurovávať sa budú iba okná zo
severnej strany, teda od dvora aj to iba niektoré a zamurovávať sa budú aj dve zamrežované okná pri vchode
do KD a dve okná na prvom poschodí /balkón/ vedľa archívu.
p. Hrušovský, poslanec: hovorili sme aj o štúdii, čo sa týka kúrenia
starostka obce: toto sa bude riešiť až budúci, tento rok už na to peniaze nebudú, samozrejme môže sa
pripraviť s tým, že by už rátalo aj s presunom obecného úradu na prízemie
p. Hrušovský, poslanec: sú to pomerne vysoké investície a ďalšia varianta je, že úrad zostane tam kde je
a vyrieši sa to výťahom. Ešte by som chcel jednu vec – na prejednávanie máme veľa bodov a preto navrhuje
viacej nad nimi sedieť a budeme sa viacej informovať a nebudeme mať na prejednávanie 21 bodov. Keď sa
bude schôdza viesť podľa rokovacieho poriadku tak to bude veľmi rýchlo
starostka obce: ja ju vediem p. Hrušovský – najlepšie ako viem. Budeme sa teda stretávať častejšie pri
menšom počte bodov programu.
Bod č. 22:
Diskusia
p. Šulecová, občan: na Ružovej ulici trčia roxory a je to tam veľmi nebezpečné.
p. Görögová, poslankyňa: áno je to v dome vedľa nás – už sme ich aj my žiadali aby to upravili
p. Haršányi, občan: budú aj kontajnery na odpad?
starostka obce: budú umiestnené v každej časti, tak ako boli vlani. Budeme čistiť aj priestor pri Váhu, sú
objednané mechanizmy, lebo tiež sa tam nachádza kadečo a je to hanba, že sa tam vynáša odpad aj keď sa
pravidelne realizuje vývoz odpadu.
p. Maron Tomáš, občan: ja som zástupca občanov zo Seredskej ulice, ktorí podali žiadosť o riešenie
problému s uličkou na Hájskej vo Valtov Šúre. Kedy a ako sa bude táto žiadosť riešiť ? Viem, že sú aj iné
problémy, ale už je rok od podania tejto žiadosti
starostka obce: tam je ten problém, že p. Matulová má geometrický plán, ktorý jej povoľuje umiestniť stavbu
tak ako ju má teraz. Členovia stavebnej komisie o tom vedia a p. Zájíčková, ktorá si pozemok následne
oplotila si oplotila svoje. Teraz vlastne máme dva geometrické plány na jeden pozemok a teraz sme
v situácii, že to riešim so stavebným úradom, ako postupovať. Na základe odporúčania stavebnej komisie sú
Matuloví vyzvaní na to, aby dali všetko do právneho stavu.
p. Maron Tomáš, občan: zastavím sa na obecnom úrade osobne
p. Sabo, občan: na Hájskej ulici stále stojí voda a je to spôsobené tým, že sú tam postavené už dlhšie dva
domy, ktoré mali dať do pôvodného stavu kanál a nedali
starostka obce: ano, vieme o tom, domy boli riadne skolaudované
p. Delinčáková, poslankyňa: podľa dokumentov, ktoré som ja pozerala, kanále dali do pôvodného stavu, ale
potom sa tam pracovalo s kanalizáciou a boli znovu narušené a odvolali sa na to, že nevidia dôvod, aby
znova upravovali terén po kanalizácii, pretože oni si to predtým dali do toho stavu ako to malo byť.
Treba urobiť odvodnenie celej ulice.
p. Hrušovský, poslanec: Šúrovce mali dažďovú kanalizáciu riešenú vsakmi a teraz sa to všetko zaváža
a dažďová voda nemá kam vsakovať.
p. Hletková, občan: nebudem vyťahovať škôlku, ale chcem povedať, že p. starostka bola dôsledná a splní to,
čo sľúbi, mali sme spolu už rôzne jednania a rokovania a páči sa mi na nej to, že ak sa niečo vyskytne vždy
sa to riešiť s tými ľuďmi alebo orgánmi, ktorých sa to týka. Do tejto schôdze sa vnieslo aj pár emócii,
pretože aj učiteľky sú zúfalé z tejto situácie okolo škôlky a tiež rodičia, ktorých sme vyzývali, aby sa
zúčastnili schôdze a sú už tak znechutení, že v dedine si povedia svoje a neprídu sem.
p. Hrušovský, poslanec: od roku 1989 doteraz a tu urobil kus roboty – Šúrovce boli bez kanalizácie, bez
vody, bez plynu a postupne sme sa stali vybudovanou dedinou.
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p. Hletková, občan: doteraz všetko viazlo v komunikácii, a ja pevne verím, že teraz tu tá komunikácia je.
p. Hrušovský, poslanec: samospráva má svoje pravidlá a starostka je štatutár. Nemôže sa povedať, že by sa
v niektorom volebnom období nič neurobilo a zástupcov ste si vždy volili nikto len tak neprišiel. Ja nemusím
súhlasiť so všetkým čo tu títo ľudia povedia a to čo je pravda ja musím súhlasiť.
Bod č. 23
Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a 3. zasadnutie ObZ v Šúrovciach bolo ukončené
o 21.45 hod.
V Šúrovciach, dňa 26.05.2016
Zapísala:
Overovatelia zápisnice:

Ing. Martina Ďurišová
Mgr. Gabriela Delinčáková
Ing. Ingrid Görögová, PhD.

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

Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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