
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 16.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 17. septembra 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: 
 
                                 Alžbetu Szalayovú 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 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

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

 
   
 

2. Petícia občanov za spevnenie cesty 
 

 Starosta oboznámil poslancov s petíciou na spevnenie cesty na tzv. Veternej ulici. Za 
petičný výbor na zasadnutí sa zúčastnili aj ďalší občania z tej ulice. Po diskusii sa prijalo 

 
uznesenie č. 52/2012 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie výstavby komunikácie na tejto ceste do 
dlhodobého plánu investícií a poveruje starostu, aby urobil kroky na prevedenie tejto parcely 
z majetku pozemkového fondu do majetku obce. Ďalej navrhuje občanom, aby dočasne 
spoločnými silami spevnili uvedenú cestu, kým sa podarí zohnať financie na dokončenie cesty 
a inžinierskych sietí. 
 
  

3. VZN o poplatkoch v školstve 
 
 Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle § 6 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č.245/2008 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná vydať 
VZN o zápise detí do 1.ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú  zákonní 



zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených 
s činnosťou škôl a školských zariadení a úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov. V hlasovaní 6 poslancov bolo za, 1 sa zdržal. 
 Bolo prijaté  

uznesenie č. 53/2012. 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o zápise detí do 1.ročníka základnej školy 
a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú  zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby 
mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení a úhradu 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 
 
 

4. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2012  
 

 Poslanci obdržali rozbor už pred zasadnutím, mohli preštudovať jednotlivé položky. 
Preto starosta vyzdvyhol len niektoré body z rozboru hospodárenia obce. Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 54/2012 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012. 
 

5. Záverečný účet obce     
 
Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce, ktorý poslanci mali  

k dispozícií na preštudovanie ešte pred jeho schválením. 
Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 55 /2012. 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 a vyhlasuje súhlas 
s celoročným hospodárením obce za rok 2011 bez výhrad.  
 

6. Ponuka na separovaný zber AVE 
 

Starosta oboznámil poslancov s ponukou firmy AVE na ďalšiu separáciu odpadu. 
Obec musí separovať 5 komodít podľa zákona. To: komunálny odpad, sklo, papier, plast, 
biologicky rozložiteľný odpad. Navrhuje pristaviť kontajner na biologicky rozložiteľný odpad 
a na kov. Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 56 /2012. 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pristavenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný 
odpad a na kovový odpad.  

 
7. Žiadosť o dotáciu – Rebeka Martinkovičová 
 
Starosta prečítal žiadosť p. Martinkoviča o dotáciu pre dcéru, ktorá bude 

reprezentovať Slovensko, aj Hrubý Šúr na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v Brazílií. 
Bolo prijaté  

 



uznesenie č. 57/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 100,- Eur pre Rebeku 
Martinkovičovú, ktorá bude reprezentovať Slovensko, aj Hrubý Šúr na majstrovstvách sveta 
v pretláčaní rukou v Brazílií. 

 
8. Vyhodnotenie obecnej zábavy 
 
Starosta informoval poslancov, že obecná zábava pola usporiadaná z financie obce vo  

výške 304,50 Eur. Zábava končila o piatej hodine ráno. Každý sa cítil dobre. Žiadne 
mimoriadne udalosti neboli, ochranka nemusela zasahovať. Poslanci informáciu brali na 
vedomie. 
 

9. Predaj pozemku L. Lukovics 
 
Starosta žiadal poslancov na podnet p. Lukovicsovej , aby prehodnotili cenu za predaj  

používaného pozemku. Poslanci cenu nezmenili. 
 
10. Nákup tanierov a príborov 
 
Nakoľko v spoločenskej miestnosti pri športovej budove sa usporiada čoraz viac akcií,  

poslanci navrhli, aby sa dokúpili taniere a príbory, aby sa mohla zvýšiť úroveň používania 
miestnosti. Prijalo sa  

 
uznesenie č. 58/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup príborov a tanierov v hodnote 1693,73 Eur. 

Poveruje p. Alžbetu Szalayovú, aby sa starala o dokúpený materiál - inventár. 
 
11. Rôzne 
 
V rôznom sa diskutovalo o usporiadaní dňa dôchodcov a o oslave Mikuláša. Prijalo sa  
 

uznesenie č. 59/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie dňa dôchodcov dňa 20. októbra 2012 
od 16:00 hod., a oslavu Mikuláša na 8. decembra 2012 s potrebnými nákladmi. 

 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                    Alžbeta Szalayová          ..................................................    

 
 

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


