
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 10.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 28. novembra 2011 v 
Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že 
všetci poslanci sú prítomní. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Emíliu Ajpekovú a  

      Mgr. Mareka Budaja PhD. 
 

 Na otázku starostu, či má niekto z poslancov pripomienky alebo doplnky k programu 
rokovania poslanci nemali žiadne pripomienky, preto  sa pristúpilo k prerokovaniu 
jednotlivých bodov programu. 
 
  

1. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

  Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky 
uznesenia sú splnené. 
 
 

2. Stav projektu „ Revitalizácia verejného priestranstva v obci Hrubý Šúr –   
      II.Etapa „  
 
Starosta informoval poslancov so zaplatením poslednej faktúry  za realizáciu projektu 

„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Hrubý Šúr –   II.Etapa „.  
 

 
3. Dane z nehnuteľností a miestne dane 
 
Starosta informoval poslancov s potrebou zmeniť  VZN obce  Hrubý Šúr o miestnych 

daniach a miestnych poplatkoch  a to znenie  § 29  z „ Poplatník je povinný poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť naraz na obecnom úrade v Hrubom Šúri 
v hotovosti do 31. marca daného roku. Po zaplatení obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na 
kuka nádobu. V opačnom prípade od 1. apríla daného roku odpad nebude odvezený“ na  
„ Poplatník je povinný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť 
naraz na obecnom úrade v Hrubom Šúri v hotovosti do 31. januára daného roku. Po zaplatení 
obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na kuka nádobu. V opačnom prípade od 1. februára 
daného roku odpad nebude odvezený“. 
 

 
 



Bolo prijaté 
 
 

uznesenie č. 29/2011 
 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí so zmenou VZN obce  Hrubý Šúr 
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch ( § 29 )  nasledovne:  „ Poplatník je povinný 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť naraz na obecnom úrade 
v Hrubom Šúri v hotovosti do 31. marca daného roku. Po zaplatení obdrží nálepku, ktorú 
musí nalepiť na kuka nádobu. V opačnom prípade od 1. apríla daného roku odpad nebude 
odvezený“ sa nahrádza : 
„ Poplatník je povinný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť 
naraz na obecnom úrade v Hrubom Šúri v hotovosti do 31. januára daného roku. Po zaplatení 
obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na kuka nádobu. V opačnom prípade od 1. februára 
daného roku odpad nebude odvezený“. 
 
 
 

4. Zostavenie inventarizačnej komisie za rok 2011 
 
Starosta uviedol, že je koniec roka a je potrebné urobiť inventarizáciu, treba navrhnúť  

členov inventarizačnej komisie. Inventarizačná komisia vykoná aj inventúru CO materiálu. 
 Po diskusii bolo prijaté 
 

uznesenie č. 30/2011 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov inventarizačnej komisie: 
- za obecný úrad : Julianu Árvovú 
- za obecné zastup.: Mgr. Mareka Budaja 
                                   Júliusa Botla 
                                   Csabu Takácsa 
- za ZŠ slov.  :  Mgr. Katarínu Stolárikovú 
- za ZŠ maď. :  Mgr. Tímeu Ferencz 
- za MŠ :  Teréziu Pollákovú 
 
 
 

5. Deň dôchodcov 
 
 Na návrh poslankyne Szalayovej Alžbety sa prerokoval spôsob uctenia si dôchodcov 
a to takým spôsobom, že každý občan ktorý dosiahne 60 rokov svojho života by dostal 
príspevok 8,- €, taktiež posedenie s  malým občerstvením pre jubilantov 65 ročných 
a darčekovým košom v hodnote á 17,- € 
Po diskusii poslanci prijali 
 

uznesenie č. 31/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre občanov nad 60 rokov svojho veku príspevok 
v hodnote 8,- €. Spolu 133 dôchodcov, to znamená 1064,- €. Ďalej schvaľuje zakúpenie 
darčekových košov pre jubilantov narodených v rokoch 1945,1946 – spolu 6 dôchodcov po 



17,- €, to znamená 102,- €. 
 

 
6. Prejednanie a schválenie odmeny niektorým občanom za ich celoročnú  
      dobrovoľnú prácu v prospech obce. 
 
Starosta obce predložil návrh odmeniť niektorých občanov a poslancov za ich 

dobrovoľnú prácu nad rámec ich povinností v prospech obce vykonané v roku 2011. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo  
 

     uznesenie č. 32/2011 
 
 
Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu poslanci jednohlasne rozhodli, že tento rok 

odmeny nebudú vyplácané. 
 
7. Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu videolotérií  
 
Na základe žiadosti firmy Perix obecné zastupiteľstvo prerokovalo umiestnenie 

a prevádzkovanie videolotérií v Hostinci u Vľaďuša. 
Po diskusií obecné zastupiteľstvo prijalo  
 

     uznesenie č. 33/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením  a prevádzkovaním videolotérií  

v Hostinci u Vľaďuša, Hrubý Šúr 222.  
 
8. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov Lukovič Ladislav 

 
Starosta prečítal žiadosť menovaného o vysporiadanie pozemkov zámenou. Jedná sa  

o pozemok  vedený na LV 52, parc.č. 38/1 o výmere 81 m2, ktoré využíva obec Hrubý Šúr 
a pozemok LV 1161, parc. 35/5, ktorý užívali v dobrej viere že je ich. 
 

Po diskusii bolo prijaté 
 

     uznesenie č. 34/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámenou vyššie spomenutých pozemkov. 
 

9. Predaj starej školy 
 
Na základe uznesenia č. 28/2011 obecné zastupiteľstvo prerokovalo podmienky 

predaja starej školy. 
Po diskusii bolo prijaté 
 

     uznesenie č. 35/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom starej školy za hodnotu 30 000,- Eur, 
s parcelou 600 m2 OD ARTUR. Čísla parciel sa upresnia po rozmeraní geodetom. 
 



 
10.  Rôzne 
 

a. Obecné noviny 
 
Opäť tu máme koniec roka a s tým tradične aj spojené vydanie publikácie Obecných  

novín. Mal by to byť súhrn všetkého pozitívneho ale aj negatívneho diania v našej obci  
a taktiež aj spôsob riešenia problémov, ktoré  trápia nás ako aj  našich občanov. Z tohto 
dôvodu by mal každý niesť svoj podiel na vytvorení týchto novín. Starosta obce preto formou 
hlásenia v obecnom rozhlase bude nabádať občanov  k spolupráci. 
 
 
 

b. Slávnostné zasadnutie 
 
Starosta obce informoval poslancov s termínom slávnostného koncoročného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15.12.2011 so začiatkom o 18,00 
hod. 
 

 
 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Emília Ajpeková               ..................................................    

 
 

                          Mgr. Marek Budaj PhD.    .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   

 
 


