
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 15. októbra 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: 
 
                                 Emíliu Ajpekovú a. 

      Mgr. Mareka Budaja 
 

 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 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenie č. 
57/2012, príspevok vo výške 100,- Eur pre Rebeku Martinkovičovú, nie je zatiaľ splnené. 

 
   
 

2. Organizovanie dňa dôchodcov 
 
 

 Starosta požiadal o pomoc pri príprave dňa dôchodcov. Poslankyne Szalayová, 
Nagyová a Vargová sľúbili pomoc pri príprave a priebehu akcie. 
 
  

3. Žiadosť Kataríny Szászovej 
 

 Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Kataríny 
Szászovej o odstránení garáže z pozemku, ktorej je aj ona vlastníkom. Na základe podnetu 
obec bude postupovať podľa stavebného zákona. Poslanci informáciu brali na vedomie. 
  
 

4. Žiadosť Mariana Babniča  
 

 Starosta prečítal list p. Mariana Babniča, ktorej žiada obec o odstránení spoločnej 
vodovodnej prípojky na náklady obce. Táto prípojka bola zriadená ešte pred kúpou rodinného 
domu p. Babničom, na základe jeho zásahov sa musela prípojka rekonštruovať. V prílohe je 
odpoveď na žiadosť. Poslanci informáciu brali na vedomie. 



 
5. Nákup tanierov a príborov      
 
Starosta obce informoval poslancov, že na základe uznesenia 58/2012 sa nakúpili 

taniere a príbory do spoločenskej miestnosti v hodnote 1 693,73 Eur. Poslanci informáciu 
brali na vedomie. 
 

 
 
6. Predaj starej školy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrobom Šúri, na základe znaleckého posudku číslo 148/2012 

zo dňa 18.09.2012 vyhotoveného znalcom Ing. Karolom Follrichom, prijalo doplnenie 
k uzneseniu č. 51/2012. Ďalej je uvedené celé uznesenie: 

Na základe uznesenia č. 28/2011 a uznesenia č. 35/2011 obecné 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. 168/53 za cenu 30.000,00 €, 
 ďalej súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu 
motorovými vozidla na kupované nehnuteľnosti cez parc. č. 168/1 a právo uloženia 
inžinierskych sietí do podzemia parc. č. 168/1 
 
 
                                                      Doplnenie uznesenia č. 51/2012  
 
 a to v prospech : 
Občianske združenie ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj so sídlom Hany 
Meličkovej 12, 841 05 Bratislava, zapísaného na Ministerstve vnútra SR v registri 
občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-18286, IČO :  30787190, 
priamym predajom v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c)                    
zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorých všeobecná 
hodnota podľa znaleckého posudku číslo 148/2012 zo dňa 18.09.2012 vyhotoveného znalcom 
Ing. Karolom Follrichom je 29.600,00 €. 

 
7. Prevod cesty 
 
Starosta informoval poslancov o zámeru investora o ďalšej výstavbe podľa územného 

plánu na parcelách č. 323/3, 323/4, 323/5. Je pripravená zmluva na prevod cesty na obec. Po 
diskusií poslanci prijali  

uznesenie č. 60/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom novovybudovanej cesty a vodovodu na 



obec za cenu 1,- Eura a poverí starostu s podpísaním zmluvy o budúcej zmluve.  
 
 
8. Rôzne 
 
V rôznom sa diskutovalo o usporiadaní o oslave Mikuláša. 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                    Emília Ajpeková          ..................................................    

 
 

                        Mgr. Marek Budaj         .................................................. 
                          
 
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   


