Z á p i s n i c a
z 15.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 11. júna 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:
Mgr. Mareka Budaja Phd.
Irenu Nagyovú
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 13. a 14.zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky
uznesenia sú splnené.

2. Informácia o prestavbe materskej školy
Starosta informoval poslancov, že na materskej škole, v novej kuchyni sa vymurovali
priečky z materiálu, čo sa podarilo použiť z búrania. Hotnota tejto práce je 1 016,- €. Po
diskusií poslanci informáciu brali na vedomie

3. Obecná zábava
Na základe dohody o usporiadanie obecnej zábavy poslanci určili na obecnú zábavu
hudbu Petra Ravasza z Jelky a na predaj občerstvenia Hostinec „ U Vľaďuša.“ A na predaj
cigánskej pečienky Máriu Klúčikovú. Po diskusií sa prijalo
uznesenie č. 49/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s usporiadaním obecnej zábavy
dňa 8. septembra 2012, s dotáciou na cigánsku pečienku pre občanov vo výške 1,- EURO na
kus a celkovou hodnotou výdavkov vo výške 350,- EUR.

4. Delegovanie členov do školskej rady
Do školskej rady pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, školskej
rady Základnej školy a školskej rady pri materskej škole starosta navrhol za členov Alžbetu
Szalayovú a Irenu Nagyovú, ktoré delegovanie prijali. Po diskusií sa prijalo
uznesenie č. 50/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s delegovaním za členov do školskej
rady pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, školskej rady pri Základnej
škole a školskej rady pri Materskej škole Alžbetu Szalayovú a Irenu Nagyovú
5. Predaj starej školy
Na základe uznesenia č. 28/2011 a uznesenia č. 35/2011obecné zastupiteľstvo
prerokovalo podmienky predaja starej školy na základe nového geometrického plánu.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri
súhlasí s predajom novovytvorených
pozemkov a zameranej stavby :
parc. č. 168/52 vo výmere 390 m2 zastavaná plocha (dvor)
parc. č. 168/53 vo výmere 207 m2 zastavaná plocha (pozemok, na ktorom je nebytová budova
so súpisným číslom, iná budova)
a stavba súpisného čísla 237 na parc. č. parc. č. 168/53 za cenu 30 000,- EUR.
Ďalej súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu
motorovými vozidlami na kupované nehnuteľnosti cez parc. č. 168/1 a právo uloženia
inžinierskych sietí do podzemia parc. č. 168/1.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marek Budaj Phd.
Irena Nagyová

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

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

