
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 06. februára 2012 v 
Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že 
poslanci Mgr. Marek Budaj a Alžbeta Szalayová chýbajú, ostatný poslanci sú prítomní, 
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Irenu Nagyovú a  

      Csabu Takácsa 
 

 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 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

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

2. Rozbor hospodárenia za rok 2011 
 

Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Poslanci 
k rozboru nemali pripomienky 

 
Bolo prijaté uznesenie 

uznesenie č. 36/2012 
 

  Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s hospodárením obce za rok 2011 bez výhrad 
(viď prílohu č.1). 
 

3. Návrh rozpočtu na rok 2012 
 
 Návrh rozpočtu bol tiež rozposlaný poslancom pred zasadnutím. Na otázky poslancom 
odpovedali p. Šátorová a starosta obce. 
 
 Poslanci prijali  
 

uznesenie č. 37/2012 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2012 ( viď prílohu 
č. 2). 



4. Vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
 
Starosta informoval poslancov o vzniku oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v Senci. Oboznámil poslancov so základnými informáciami, o zákone o podpore cestovného 
ruchu, o výhodách  z členstva v tejto organizácii, o členskom príspevku. Poslanci po diskusií 
prijali  

 
uznesenie č. 38/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri  
 
A. S ch v a ľ u je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov § 11 a § 20: 
 

a) zámer obce v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 spoluzaložiť a stať sa členom 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec. Ciele OOCR sú v súlade 
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce; 

b) návrh stanov OOCR, ktoré sú v prílohe; 
c) členský príspevok obce v OOCR pre rok 2012 vo výške 0,50 Eur/obyvateľa, ktorý 

obec po založení OOCR uhradí z obecného rozpočtu; 
  

B. P o v e r u j e  
 

a) starostu obce konať vo veci založenia OOCR  
 
 

4. Projekty v roku 2012 
 
Starosta uviedol, že vyšla nová výzva, na základe ktorej je možnosť získať financie na  

obnovu parkov, verejného priestranstva, chodníkov, ako, aj minule. Chodníky by bolo možné 
obnovovať, ale na ďalšie súčasti už nie je priestor. Poslanci súhlasili, že nebudeme podávať 
projekt na ďalšiu revitalizáciu. 
 
 

5. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov Lukovič L. a manželka 
 

 P. Lukovič a manželka opätovne žiadali obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie 
riešenia vlastníckeho vzťahu k pozemku parc. č. 35/5. Navrhnutá cena sa im zdalo priveľa. Po 
prejednaní skutočností, obecné zastupiteľstvo prijalo  
 

uznesenie č. 39/2012. 
 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby objednal znalecký posudok na pozemok 
parc. č. 35/5.  
 
 
 
 
 
 



6. Rôzne 
 

a. Obecné noviny 
 

Starosta opätovne požiadal poslancov o príspevky do obecných novín.  
 
 

b. Žiadosť p. Anny Turnerovej 
 
P. Anna Turnerová požiadala obec o územno-plánovaciu informáciu na pozemok par. 

 č. 759/46, kde by chcela postaviť rodinné domy. Starosta obce informoval poslancov kde táto 
parcela sa nachádza, v extraviláne obce. Poslanci jednomiselne nesúhlasili, aby v tejto lokalite 
sa postavili ďalšie rodinné domy. 
 

 
 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Irena Nagyová                  ..................................................    

 
 

                          Csaba Takács                    .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   

 
 


