Z á p i s n i c a
z 14.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 16. apríla 2012
v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že p.
poslankyňa Dana Vargová chýba, ostatný poslanci sú prítomní, obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Emíliu Ajpekovú a
Júliusa Botla
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. Malá vodná elektráreň Hurbanova Ves – Ing. Ľ. Petrák
Starosta obce Hurbanova Ves, Ing. Ľ. Petrák vysvetľoval poslancom výhody
malej vodnej elektrárne v katastri obce Hurbanova Ves. Na rokovaní boli prítomní aj občania
z Hrubého Šúru. Príspevok p. Petráka nepresvedčil ani poslancov, ani občanov. Ostáva
v platnosti uznesenie č. 45/2012, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s výstavbou malej vodnej
elektrárne v katastri obce Hurbanova Ves
2. Využitie pozemku za starou školou – Ing. Arch. Z. Kierulfová
Ing. Arhc Kierulfová v mene o. z. ARTUR požiadala obecné zastupiteľstvo
o povolenie prenájmu záhrady za starou školou č. parcely 168/2, 168/11, za účelom
pestovania zeleniny a ukážku permakultúry. Nakoľko záhrada je nevyužitá, starosta navrhol
tento zámer podporiť. Nájomné za prenájom bude 500,- EUR za rok. Po diskusií poslanci
prijali
uznesenie č. 47/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s prenájmom pozemkov parc. č. 168/2
a 168/11 v katastrálnom území Hrubý Šúr o. z. ARTUR za ročné nájomné 500,- EUR. Poverí
starostu vypracovaním a podpísaním nájomnej zmluvy.
3. Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja
Starosta informoval poslancov, že Bratislavský samosprávny kraj obstaráva Územný
plán Bratislavského samosprávneho kraja. Tento dokument sa vypracováva v dvoch

variantoch. Pre obec je zaujímavé trasovanie plánovanej rýchlostnej cesty R1, ktorá v jednom
variante prechádza cez katastrálne územie obce. Po diskusií sa prijalo
uznesenie č. 48/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri zásadne nesúhlasí s trasovaním rýchlostnej
cesty R1 (variant 1) cez katastrálne územie obce Hrubý Šúr. Žiada o zmenu trasovania cesty
R1 o 500 m južnejšie od hranice katastra obce.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dana Vargová
Július Botló
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Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

