ZÁPISNICA
z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 27. júna 2019 o 18,30 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní členovia OZ:
Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Neprítomní členovia OZ : Starosta obce: Ing. Adrián Takács
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová
Ostatní prítomní: občania obce podľa prezenčnej listiny
K bodu l. programu – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Adrián Takács. Starosta obce
konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.
Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Program bol schválený jednohlasne.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení zo 7. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
d.) Interpelácia
2.

Plán práce HK na II. polrok 2019

3. Záverečný účet obce za rok 2018
4. Návrhy a dotazy občanov
5. Návrh na uznesenie
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Tibora Szakálla
a Roberta Botla. Za zapisovateľku určil Editu Vagenfálovú.
Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok.
K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej a volebnej komisie:
Starosta obce navrhol 2 člennú návrhovú komisiu v zložení Mgr. Nikola Karkeszová a Ladislav Kiss.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
K bodu 1. c) programu – Správa o plnení uznesení zo 7. plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Starosta k uzneseniu č. 42-OZ zo 7. zasadnutia uviedol, že 17. júna sa uskutočnilo stretnutie s konateľom
Agromačaj a.s. Na stretnutí sa dohodli, že výjazd z poľnej cesty na cestu 2. triedy spoločnosť vyasfaltuje.
Splnenie dohody bude kontrolované priebežne a vyhodnotené na septembrovom zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na
vedomie.
K bodu 1. d) programu – Interpelácia
neboli
K bodu 2. programu – Plán práce HK na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za II. polrok 2019.
Uznesenie č. 43-OZ/2019 k bodu 2. programu:
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje plán práce HK na II. polrok 2019
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané
K bodu 3. programu - Záverečný účet obce za rok 2018
Účtovníčka obce podrobne oboznámila poslancov s návrhom záverečného účtu za rok 2018 s krátkymi
poznámkami a vysvetlivkami k jednotlivým častiam. Poslanci navrhli v budúcnosti prijať VZN o dotáciách,
kde by mali byť určené podmienky poskytovania a vyúčtovania poskytnutých dotáciách z prostriedkov
obce. Hlavná kontrolórka nemala námietky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 a odporučila
poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad.

Uznesenie č. 44-OZ/2019 k bodu 3. programu:
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre
1. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
2. Schvaľuje – neschvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 14 571,01 Eur.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za:4 /Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss/
Proti: 0
Zdržal sa:1 – Ing. Tibor Szakáll
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 4. programu – Návrhy a dotazy občanov
Žiadne
K bodu 5. programu- Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predniesla poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Uznesenia poslanci jednohlasne
schválili.
K bodu 6. programu – Rôzne
Žiadne
K bodu 7. programu – Záver /o 19,40 hod./
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

--------------------------------------------Robert Botlo
----------------------------------------------Ing. Tibor Szakáll
Ing. Adrián Takács v.r.
starosta obce

