Z á p i s n i c a
z 13.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 02. apríla 2012
v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
všetci 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 11. a 12.zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky
uznesenia sú splnené.
2. Informácia o prestavbe materskej školy
Starosta informoval poslancov o práci na prestavbe materskej školy. Vymurovali sa
priečky z tehál, ktoré sa vybrali z izolácie a osadili sa plastové dvere a okná. Hodnota prác
bola 507,- EUR. Ďalšie práce budú prevedené podľa finančnej situácie obce. Poslanci
informáciu brali na vedomie.
3. Informácia o práci na športovej budove
Starosta informoval poslancov, že na športovej budove sa namontovali schody na
poschodie. Stupnice už boli nakúpené, montáž vykonal Oskar Árva. Hodnota prác bola 2250,EUR. Poslanci informáciu brali na vedomie.
4. Počet detí v materskej škole
Na základe prihlášok do materskej školy starosta konštatoval, že miestnosť pre deti
nebude stačiť. Maximálny počet detí v triede je 22. Prihlásených nových je 18, zo starých
ostáva 18, spolu je to 36 detí. Treba otvoriť ešte jednu triedu. Trieda je k dispozícií v starej
budove materskej školy, len treba vymaľovať, zariadiť. Ďalej treba prijať aj dve nové

učiteľky. Financovanie týchto aktivít bude z predaja starej školy. Poslanci po diskusií prijali
uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri schvaľuje otvorenie druhej triedy v materskej škole , aj
prijatie dvoch nových učiteliek.

5. Prejednanie platu starostu a poslancov
Nakoľko v roku 2011 starosta súhlasil so znížením platu kvôli finančnej situácie obce,
teraz poslanci prerokovali plat starostu a prijali jednohlasne
uznesenie č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
1. berie na vedomie
že na základe uznesenia č. 17/2011 zo dňa 6. júna 2011 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením
o 11,11%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok
2011 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od 1. 1. 2012 sumu 1 441,-EUR.
2. schvaľuje
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1. apríla 2012 plat starostu v sume,
ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 30%, t. j. na sumu 1 686,- EUR.
6. 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. Na
rokovaní sa zúčastnila aj dcéra aj zať menovaných. Poslanci po prejednaní skutočností,
neodsúhlasili zmenu ceny pozemku. Pôvodné uznesenie ostáva v platnosti.
7. Žiadosť skautov o dotáciu
Starosta predniesol žiadosť skautského zboru Svätého Imricha o dotáciu v hodnote
500,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na financovanie aktivít spojených s prípravou
podujatí pre deti a mládež. Poslanci po diskusií prijali jednomyseľne
uznesenie č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri schvaľuje dotáciu pre skautský zbor Svätého
Imricha vo výške 500,- EUR.

8. Žiadosť o povolenie stavby p. Turnerovej
P. Anna Turnerová opätovne požiadala obec o povolenie stavby rodinného
domu na pozemku par. č. 759/46. Starosta obce informoval poslancov, že táto parcela sa
nachádza v extraviláne obce. Poslanci jednomyseľne prijali
uznesenie č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasili, s výstavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
759/46 v k. u. Hrubý Šúr.
9. Rôzne
a. Obecné noviny
Starosta opätovne požiadal poslancov o príspevky do obecných novín.
b. Žiadosť o poskytnutie priestorov športového areálu
P. B. c. Roman Lengyel v mene hasičského družstva Team Zelený Život požiadal
o povolenie používať priestor športového areálu na usporiadanie hasičskej súťaže 09. 06.
2012 a o povolenie používať daný areál v roku 2012 na nacvičovanie hasičského útoku. Ďalej
žiada o poskytnutie nevyhnutne potrebnej vody na tento účel z obecného vodovodu. Po
diskusií jednomyseľne poslanci prijali
uznesenie č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri
súhlasí s používaním športového areálu na
Hasičskú súťaž, aj na nacvičovanie hasičského útoku. Obecné zastupiteľstvo ďalej súhlasí
s odobratím potrebného množstva vody z verejného vodovodu.

c. Prerokovanie Oznámenia o začatí prerokovania návrhu „Územného
plánu obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky 2012“
Starosta oboznámil poslancov s “Územným plánom obce Hurbanova Ves – Zmeny
a doplnky 2012“.
Po diskusií jednomyseľne poslanci prijali
uznesenie č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri
hranici katastra obce Hrubý Šúr.

nesúhlasí s výstavbou malej vodnej elektrárne na

d. Prerokovanie dotácie na opravu farského kostola v Kostolnej pri
Dunaji
Poslanci prišli s návrhom prispieť na opravu farského kostola v Kostolnej pri Dunaji,
nakoľko opravu dotovala aj obec Kostolná pri Dunaji, aj obec Hrubá Borša.
Po diskusií jednomyseľne poslanci prijali
uznesenie č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s príspevkom 400,- € na opravu farského
kostola v Kostolnej pri Dunaji. Poverí starostu s prevedením tejto sumy na účet fary.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Irena Nagyová

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

Csaba Takács

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

..................................
Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

