Obecný úrad Šúrovce
Zápisnica č. 4/2018
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach v roku 2018 ktoré sa uskutočnilo
10.októbra 2018
o 18,00 hod. v KD Šúrovce (svadobka)
Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny
/Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Vladimír Pavlovič, Tomáš
Kubala, Daniel Merica, Miroslav Hrušovský/
Bc. Ing. Žaneta Gogolová, starostka obce
Ing. PhDr. Veronika Opáleková, hlavná kontrolórka obce
Neprítomní: 3 poslanci /Ľubomír Královič, ospravedlnení - Mgr. Lukáš Jobek, Mgr. Katarína
Mikulášová/
Ostatní prítomní: občania podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie poslancov ObZ otvorila o 18.15 hod. starostka obce Ing. Žaneta Gogolová. Privítala prítomné
poslankyne, poslancov, hlavnú kontrolórku obce a občanov obce. Skonštatovala, že na rokovaní je
prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov a ObZ je uznášaniaschopné, 3 poslanci sa na
zasadnutie nedostavili.
starostka obce: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce bola v dostatočnom časovom predstihu
zverejnená v zákonnej lehote pozvánka a taktiež program 4. zasadnutia ObZ obce Šúrovce, ktorý bol
prerokovaný aj s poslancami obecného zastupiteľstva, a tí sa rozhodli z programu dnešného rokovania
vypustiť bod č. 9 – odkúpenie časti obecného pozemku (žiadosti občanov o zmenu kúpnej ceny) a bod č.
11. – žiadosti o zmenu ÚP Obce Šúrovce (žiadosti občanov), ktorými sa na dnešnom rokovaní nebudú
zaoberať.
T. Kubala, poslanec: som proti tomu, aby sa bod č. 9 vypustil z dnešného programu, tie žiadosti tu ležia už
dosť dlho a nič sa s nimi nerobí
starostka obce: najskôr dáme hlasovať za návrh poslancov, aby z dnešného programu bol vypustený bod č.
9 a bod č. 11 a následne o návrhu p. Kubalu
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
schvaľuje
program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.10.2018 s nasledovnými zmenami:
- z programu sa vypúšťa bod 9 – odkúpenie časti obecného pozemku (žiadosti občanov o zmenu
kúpnej ceny),
- z programu sa vypúšťa bod 11 – žiadosti o zmenu ÚP Obce Šúrovce (žiadosti občanov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 5
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Daniel Merica, Vladimír
Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 1
Tomáš Kubala
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 46/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
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starostka obce: keďže poslanci schválili vypustenie oboch bodov z dnešného programu rokovania
o návrhu p. Kubalu sa hlasovať nebude.
Starostka obce prečítala program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach so schválenými
zmenami:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - dodatok
4. Pridelenie dotácie na dobudovanie kamerového systému
5. Rozpočtové opatrenie
6. Zrušenie uznesenia č. 35/2018
7. Pridelenie bytu v obecnej nájomnej bytovke
8. Zmluva o dielo a súťažné podklady k VO
9. Odkúpenie časti obecného pozemku – Delta Plastics, s.r.o., M. Jančovič, Ľ. Šarmír, M. Martinkovič
(žiadosti občanov o zmenu kúpnej ceny) – vypúšťa sa z dnešného programu rokovania
10. Zmluva o budúcej zmluve, Zmluva o kompenzácii – Mgr. Jánoška
11. Žiadosti o zmenu ÚP Obce Šúrovce – žiadosti občanov – vypúšťa sa z dnešného programu rokovania
12. Rôzne – Ing. Hájnik, Lesopark (p. Kubala)
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Martinu Ďurišovú, za overovateľov zápisnice určila
poslankyňu Mgr. Gabrielu Delinčákovú a Vladimíra Pavloviča.
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
p. Görögová, poslankyňa: posledné uskutočnené zasadnutie ObZ sa konalo 12.6.2018
- uznesením č. 30/2018 bolo uložené p. Ondrejíčkovi, aby doložil ďalšie požadované doklady, čo aj urobil
a uvedené je na programe dnešnej schôdze
- starostka bola poverená, aby iniciovala stretnutie s p. Oláhom, p. Benedikom a p. Števíkom, tieto
stretnutia sa konali v auguste
- starostka bola poverená nechal vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka a
prechodu pred chodcov pri kaplnke vo Valtov Šúre, PD je vypracovaná a je zahrnutá do dnešného
rokovania
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení prednesenú poslankyňou Ing. I. Görögovou, PhD.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 47/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
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Bod č. 3:
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – dodatok
starostka obce: Obec Šúrovce je zastupovaná Spoločným obecným úradom v Trnave pri stavebných
konaniach, výrube drevín a v sociálnej agende. Samotná obec je v týchto úkonoch zastupovaná obcou
Malženice, ktorá k 31.12.2018 vypovedala všetkých obciam zmluvu. Následne bolo na SOcÚ v Trnave
zvolané stretnutie všetkých starostov obcí, ktoré SOcÚ Trnava zastupuje a bolo navrhnuté, aby túto
činnosť prevzala obec Trstín. Aby táto skutočnosť mohla platiť od 01.01.2019 je k tomu potrebné prijatie
nasledovného uznesenia
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2
Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení na sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 48/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 4:
Pridelenie dotácie na dobudovanie kamerového systému
starostka obce: v roku 2017 obec požiadala MV SR o dotáciu na dobudovanie kamerového systému
v obci. Žiadali sme 23 tis. Eur na dobudovanie kamerového systému v 5 lokalitách. Dotáciu sme dostali
vo výške 5 tis. Eur, poslanci sa rozhodli, že dotáciu obec príjme a použije sa spolu s našou finančnou
spoluúčasťou na dobudovanie kamerového systému na prístupovej ceste a parkovisku medzi bytovkou
a ZŠ .
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce
berie na vedomie
informáciu poskytnutú starostkou obce, že Obci Šúrovce bola poskytnutá dotácia na dobudovanie
kamerového systému vo výške 5 000 Eur, túto dotáciu prijíma a súhlasí s realizáciou projektu vo výške
7 000 Eur. Uvedenými finančnými prostriedkami sa bude realizovať kamerový systém na prístupovej
ceste a parkovisku medzi bytovkou a ZŠ s MŠ Šúrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
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Konštatujem, že uznesenie č. 49/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 5:
Rozpočtové opatrenie
starostka obce: sú navrhnuté dve rozpočtové opatrenia – jedno sa týka rozpočtu obce a druhé rozpočtu ZŠ
s MŠ Šúrovce. Poslanci boli s uvedenými rozpočtovými opatreniami oboznámení a neboli vznesené voči
nim žiadne námietky.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
a) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7 týkajúce sa úpravu rozpočtu Obce Šúrovce bez rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
Šúrovce v zmysle predloženej prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
b) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8 ZŠ s MŠ Šúrovce týkajúce sa navýšenia rozpočtu príjmov na rok 2018
v celkovej výške 20 600 Eur.
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 5
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Daniel Merica, Vladimír
Pavlovič
Zdržal sa: 1
Tomáš Kubala
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 50/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 6:
Zrušenie uznesenia č. 35/2018
starostka obce: dňa 12.6.2018 bolo uvedené uznesenie týkajúce sa predaja pozemku vo vlastníctve obce za
účelom výstavby RD schválené, ale toto uznesenie nie je vykonateľné, vzhľadom k tomu, že nie je
v súlade s ÚP obce Šúrovce. Uvedené bolo prerokované s poslancami aj s hlavnou kontrolórkou obce.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
ruší
Uznesenie č. 35/2018 zo dňa 12.06.2018, a to z dôvodu, že pozemok, par. čísla 78/1 o rozlohe 898 m2,
zapísaný na LV č. 1300, kat. územie Zemianske Šúrovce, Obec Šúrovce, nie je v súčasnej dobe určený na
výstavbu RD.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 4
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Daniel Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 2
Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 51/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
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Bod č. 7:
Pridelenie bytu v obecnej nájomnej bytovke
starostka obce: poslanci sa rozhodli, že uvedený nájomný byt č. 3 v 13 BJ sa prideľuje p. K unkelovi
Ivanovi s manželkou, uvoľnený bezbariérový byt č. 1 sa zatiaľ nebude obsadzovať.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
pridelenie bytu č. 13 v obecnej nájomnej bytovke v Šúrovciach Ivanovi Kunkelovi s manželkou, a to od
1.novembra 2018 a uvoľnený bezbariérový byt č. 1 na prízemí zatiaľ nebude obsadzovať.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 52/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 8:
Zmluva o dielo a súťažné podklady k VO
starostka obce: spoločnosťou, ktorá obstaráva výstavbu MŠ v Šúrovciach boli predložené listinné
materiály, ktoré bolo potrebné prerokovať s poslancami ObZ a poslanci mali možnosť sa k nim vyjadriť,
zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy na ich doplnenie
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
súťažné podklady k VO k novostavbe MŠ na Hornej ulici a Zmluvu o dielo, schvaľuje ich a odporúča
starostke, aby realizovala verejné obstarávanie v súlade so súťažnými podkladmi a so zhotoviteľom
novostavby MŠ na Hornej ulici uzatvorila Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bude novostavba MŠ na
Hornej ulici.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 53/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod č. 9:
Odkúpenie časti obecného pozemku – bod vypustený z dnešného programu
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Bod č. 10:
Zmluva o budúcej zmluve, Zmluva o kompenzácii – Mgr. Jánoška
starostka obce: ide o návrhy zmlúv predložených investorom p. Mgr. Jánoškom, ktorý plánuje výstavbu
42 RD medzi Valtov Šúrom a Varov Šúrom, poslanci boli s uvedenými materiálmi oboznámení na
pracovných poradách a neboli voči nim vznesené žiadne námietky
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Návrhy Zmluvy o budúcej zmluve a Zmluvy o kompenzácii predložené investorom Michalská SK s.r.o.,
v zastúpení Mgr. Branislavom Jánoškom a odporúča starostke, aby uvedené zmluvy po bližšej špecifikácii
a) zmluvných strán
b) čl. I., bodu 1.1. písm. b) a písm. c)
s investorom uzatvorila.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Za: 6
Mgr. Gabriela Delinčáková, Ing. Ingrid Görögová, PhD., Miroslav Hrušovský, Tomáš Kubala, Daniel
Merica, Vladimír Pavlovič
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Záver:
Konštatujem, že uznesenie č. 54/2018 bolo poslancami ObZ schválené.
Bod. č. 11:
Žiadosti o zmenu ÚP Obce Šúrovce – žiadosti občanov – bod vypustený z dnešného programu
Bod. č. 12:
Rôzne
starostka obce: postupne sa vyjadrím k jednotlivým bodom:
V prípade p. Moravca - v minulosti tam bol spor ohľadne vstupu k nehnuteľnosti cez obecný pozemok na
Hornej ulici. V danej veci rozhodla obec, ale následne bolo podané odvolanie voči uvedenému
rozhodnutiu na Okresný úrad v Trnave, odbor opravných prostriedkov, jednou zo zúčastnených strán, kde
bolo potvrdené rozhodnutie obce a následne došlo k dohode oboch zúčastnených strán.
Žiadosti p. Števíka: ohľadom vašich návrhov o odkúpenie a zámenu obecných pozemkov bude potrebné
ešte ďalšie stretnutie
V prípade p. P. Ondrejíčku bude potrebné obrátiť sa na prokuratúru, ohľadom stanoviska k ďalšiemu
postupu
p. Ondrejíček, občan: bolo by možné odkúpiť uvedený pozemok za nejakú symbolickú cenu, vzhľadom
k tomu, že už raz to odkupované bolo?
starostka obce: momentálne táto možnosť nie je prerokované s poslancami obecného zastupiteľstva, takže
k nej nie je možné vyjadriť sa na dnešnom zasadnutí.
V prípade p. Hájnika je taktiež potrebné stanovisko prokuratúry ohľadom ďalšieho postupu pri zjednaní
nápravy vo veci duplicitného vlastníctva, vyjadríme sa na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Z minula je tu aj žiadosť p. Petra Richnáka, ktorá sa týka odkúpenia obecného pozemku vedľa jeho
nehnuteľnosti a jeho odpredaj bol na dnešnej schôdzi zrušený uznesením č. 51/2018.
Žiadosť spoločnosti CBA a.s., ktorá si dala žiadosť o odkúpenie pozemku medzi Ďurišovými
a Gábrišovými za účelom výstavby obchodu s potravinami. V súčasnosti je tento pozemok určený na
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odpredaj a výstavbu RD, takže nie je možné tento pozemok odpredať na komerčné účely.
Žiadosti M. Silného a L. Benedikovej o spolufinancovanie – títo občania sa pripájajú na Hornej ulici na
kanalizačné potrubie a bolo im oznámené TAVOSom, že je možné ich pripojiť až po výmene hlavného
potrubia za hrubšie. Cena za bežný meter je 55,- eur bez DPH a dĺžka je 40 metrov a vzhľadom, k tomu,
že ide o finančne náročnú záležitosť, žiadajú o spolufinancovanie obec. Táto žiadosť bola prerokovaná
poslancami, pokiaľ jednoznačne nebudú vysporiadané vzťahy s TAVOSom nie je to možné zrealizovať.
K 31.12.2018 končia zmluvy nájomníkom v 13 BJ – p. Mihokovi, p. Polákovi a p. Pastorkovi – je
potrebné 3 mesiace pred ukončením nájomnej zmluvy požiadať o pridelenie nájomného bytu a predložiť
všetky požadované doklady. V minulosti sa automaticky predlžovali nájomné zmluvy – čo nám bolo
vytknuté pri vykonanej kontrole z Okresného úradu Trnava. Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov
sa budú znovu posudzovať a bude sa skúmať aj nedoplatok nájomníkov na 13 BJ. Žiadateľom o pridelenie
nájomného bytu, ktorí nebudú mať uhradené nedoplatky do 31.12.2018 nebude nájomný byt pridelený.
p. Pavlovič, poslanec: čo s takými, ktorí nedoplatky neuhradia a zmluvy sa im nepredĺžia?
starostka obce: v tomto prípade nastúpi exekúcia a vysťahovanie bytu
starostka obec: od tohto piatku do nedeľu budú v obci rozmiestnené kontajnery na objemný odpad naraz
vo všetkých častiach: 2 ks vo Varov Šúre, 2 ks na Valtašúrskej ulici a 2 ks v Šúrovciach vedľa Ďurišových
/reichové/.
V sobotu sa bude konať bežecké podujatie Šúrovská míľa zdravia – pozývam všetkých malých aj veľkých,
môžete sa prihlásiť na obecnom úrade alebo deti v základnej škole.
O mesiac sa budú konať komunálne voľby, mená kandidátov už boli v zmysle zákona zverejnené, na
voľby treba prísť s občianskym preukazom.
V utorok 16.10.2018 sa koná posedenie pre seniorov nad 70 rokov v KD Šúrovce o 15,00 hod.
Od stredy 17.10.2018 do 19.10.2018 budem služobne odcestovaná a zastupovať ma bude p. zástupkyňa
Delinčáková.
Starostka obce odovzdala slovo poslancovi T. Kubalovi, ktorý predložil návrh na vybudovanie Lesoparku
vo Valtov Šúre
p. T.Kubala, poslanec: chceme podať žiadosť o zmenu ÚP z ornej pôdy za účelom vybudovania Lesoparku
/Seredská ulica/, vzhľadom k tomu, že vo Valtov Šúre nie je žiadna zeleň, bližšie informácie o tomto
projekte povie jeho spoluautor p. Maron
T. Maron, občan: vo valtašúre sa predali všetky obecné pozemky, kde sa ľudia stretávali, má sa realizovať
výstavba nových domov, je potreba vybudovať miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, aby sa obecné
pozemky nepredali ale využili sa pre ľudí, v blízkej budúcnosti predložíme petíciu ohľadom tejto
záležitosti
starostka obce: je teda možné, aby obecné zastupiteľstvo v prípade otázok ohľadom tejto záležitosti
v budúcnosti kontaktovalo priamo vás dvoch?
T. Maron, občan: samozrejme
Bod č. 13:
Interpelácie poslancov
Mgr. Delinčáková, poslanec: na Seredskej ulici nie je vôbec osvetlená krajná časť, ako bývajú Kilianoví –
počíta sa tam s osvetlením?
starostka obce: pokiaľ tam nie je stĺp, osvetlenie sa nemalo kam pripojiť. Ak bude požiadavka, je možné
poriešiť osvetlenie doplnením stĺpa ako na Hlohovskej ulici.
Mgr. Delinčáková, poslanec: či by sa dal vybudovať obecný rozhlas do konca Južnej ulice
starostka obce: zistím, aké sú možnosti a na najbližšom zastupiteľstve budem informovať
p. Hrušovský, poslanec: pred časom sme riešili príspevok na stravu pre dôchodcov, sú stále dopyty od
občanov ako to ďalej pokračuje, bolo by dobré určiť nejakú hranicu a podmienky, aby sa táto záležitosť
doriešila. Taktiež sa hovorilo o chodníkoch v obci, ktoré sú v dezolátnom stave a ja by som navrhoval, aby
sa finančné prostriedky získané z predaja obecných pozemkov použili na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov pod chodníkmi. Ďalší narastajúci problém v obci je s odvodom dažďovej vody, čomu by sa mala
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venovať pozornosť, resp. zabezpečiť odvod tejto vody na obecné pozemky.
starostka obce: čo sa týka stravovania dôchodcov – nad 70 rokov máme 287 dôchodcov, veľa závisí od
rozpočtu obce, ako bude stanovený na rok 2019. Dnes som bola na stretnutí v FCC Trnava a poviem vám
rovno, že v budúcom roku sa určite zvýši poplatok za KO, v obci separujeme odpad 6,39% a zvyšuje sa
poplatok za skládkovanie KO a prevádzkové náklady zberovej spoločnosti, taktiež sa bude musieť
zvyšovať poplatok za cintoríny, pretože náklady na udržiavanie cintorínskych plôch sú vysoké.
Čo sa týka chodníkov – v minulosti sa na Hlavnej ulici realizovalo zisťovanie záujmu o odkúpenie
pozemkov pod chodníkmi – stroskotalo to na nezáujme štyroch ľudí na ulici.
Odvod dažďovej vody - pri stavebných konaniach v obci sa v súčasnosti venuje pozornosť aj tejto
problematike pri výstavbe RD v obci. Odvod dažďovej vody sa riešil aj pri PD pri výstavbe chodníka
a prechodu pre chodcov vo Valtov Šúre, pri návrhu vybudovania parkoviska pri cintoríne v Šúrovciach,
kde je problém s dažďovou vodou popri ceste.
Bod č. 14:
Diskusia
p. Silný, občan: budujem kanalizačnú prípojku na Hornej ulici, je tam problém s hlavným potrubím, ktoré
je úzke a TAVOS nás nechce pripojiť, musí sa vymeniť potrubie – ako to máme teraz riešiť, je to veľká
investícia, bude nám to preplatené z obce?
starostka obce: ja sa zajtra spojím s p. Bzdilom, a zistím, čo s tým ďalej, ale bude problém, aby obec
investovala financie do majetku, ktorý nie je obecný. TAVOS vám predsa musel dať pri žiadosti technické
podmienky, za akých sa môžete ku kanalizácii zapojiť.
p. Jančovič, občan: prečo bol bod č. 9 vypustený z dnešného rokovania? Tá žiadosť je tu už dosť dlho
a nič sa nerieši. My sme do obecného pozemku, ktorý udržiavame, investovali, vyrovnali sme terén,
kosíme ho a príde odhadca a určí cenu. V Zavare si v obci kúpite pozemok a obec vám tam zavedie
inžinierske obce.
p. Ondrejíčková, občan: obec určite nie, prečo by ste mali žiadať obec, aby vám zaviedla inžinierske siete?
T. Kubala, poslanec: v Zavare to neboli obecné pozemky, bola do IBV a investor musel vybudovať siete
D. Merica, poslanec: cena pozemku je tam za meter aká? 50 eur
p. Jančovič, občan: tu je 30 eur, ale bez inžinierskych sietí
starostka obce: momentálne je stav žiadostí o odpredaj pozemkov taký, že bolo schválené uznesenie, že
predaj sa bude realizovať za cenu určenú znalcom, toto uznesenie je platné, samotný predaj pozemkov
poslancami schválený nebol.
p. Šarmírová, občan: prečo sa doteraz pozemky nepredávali za znaleckú cenu, ale až teraz?
starostka obce: obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že všetky obecné pozemky, o ktorých predaji sa rozhodne
sa budú predávať za cenu určenú znaleckým posudkom
p. Hrušovský, poslanec: každý prípad je iný, máme tu teraz prípad p. Ondrejíčku, ktorý už raz obecný
pozemok kúpil – ako postupovať v tomto prípade – každý prípad je rozdielny. Každú žiadosť treba
posudzovať individuálne. Keby bol opačný prípad – obec by išla odkupovať pozemky od občanov - za 25
eur nám ho nepredá nikto.
hlavná kontrolórka obce: uznesenie sa nedá zmeniť, dá sa len zrušiť a prijať nové. Pokiaľ je teraz
uznesenie o odpredaji za cenu určenú znalcom platné, nemôže sa obecný pozemok odpredať za inú cenu.
V. Pavlovič, poslanec: raz sa poriadok musí urobiť, vy štyria si to beriete osobne. Koľko žiadostí je
takých, že občania si dajú žiadosť a vôbec neprídu na zasadnutie, ale osočujú.
p. Šarmírová, občan: my sme tu, neriešte tých, čo neprídu. Nemôžem mať rovnakú cenu za záhradu ako za
stavebný pozemok.
V. Pavlovič, poslanec: momentálne je to záhrada, za rok to záhrada byť nemusí, ty nekupuješ záhradu,
kupuješ pozemok
starostka obce: to ako je pozemok uvedený v katastri je jedna vec, ako je pozemok určený v ÚP obce
Šúrovce je vec druhá – pozemok môže byť určený na zastavanie, aj keď je v katastri ako záhrada
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p. Ďurišová, občan: nemohli by sme sa vrátiť pri smetiach na systém s vysačkami, ako to bolo voľakedy?
Ja nedávam smetiak von každé 2 týždne, niekedy dám len raz za mesiac.
Starostka obce: počet smetných nádob v domácnostiach je určený podľa počtu obyvateľov v dome, teraz
je iný systém zberu ako bol v minulosti, to by muselo mať FCC auto a odvážiť hmotnosť každého
smetiaka – čo je v súčasnosti nemožné.
p. Silný, občan: naposledy mi nevysypali smetiak, prečo? Mal som tam navrchu sklo a nevyviezli ho.
starostka obce: ak pracovníci FCC zistia, že v smetiaku bolo sklo, čo nepatrí do KO tak vám ho pracovníci
FCC nevynesú, takto postupujú aj v prípad stavebného odpadu alebo konárov v smetiakoch.
občan: prečo sa konáre nezberajú aj na jeseň?
starostka obce: spoločnosť, ktorá nám realizovala štiepkovanie drevného odpadu zanikla, dnes sme to
riešili v FCC – pošlú obciam kontakty na spoločnosti, ktoré dokážu tento odpad zoštiepkovať, zatiaľ ho
nemáme kam odovzdať.
p. Šarmírová, občan: v kontajneroch na cintorínoch je odpad z domácnosti, ľudia tam vyvážajú všetko, aj
odpad zo záhrad, nedá sa to sledovať kamerami?
starostka obce: všetko je to o zodpovednosti ľudí, sledovať všetko, kto čo vyváža nie je mysliteľné
Bod č. 15:
Záver.
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a 4. zasadnutie ObZ v Šúrovciach bolo ukončené
o 20,08 hod.
V Šúrovciach, dňa 10.10.2018
Zapísala:

Ing. Martina Ďurišová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Gabriela Delinčáková

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

Vladimír Pavlovič

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

Bc. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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