
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 18.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 03. decembra 2012  
v Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že  
poslankyňa Ajpeková chýba, je ospravedlnená, ostatní poslanci sú prítomní, obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Irenu Nagyovú a  

      Alžbetu Szalayovú 
 

 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 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

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

2. Stavebné povolenie pre p. Tátrayovú-Turnerovú 
 
Starosta predniesol opätovnú žiadosť p. Tátrayovej – Turnerovej o stavebné povolenie  

na výstavbu hospodárskej osadlosti na parcele č. 759/46. Svoju žiadosť odôvodňovala aj 
žiadateľka. Po dlhej diskusií a hlasovaní traja za a traja proti sa prijalo  

 
uznesenie č. 61/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo poverí starostu, aby v danej veci sa rozhodol. 
 
3. Informácia o dni dôchodcov 
 
Starosta informoval poslancov o priebehu usporiadaného dňa dôchodcov. Účasť bola  

okolo 80 dôchodcov. Deti zo škôl s krátkym programom uvítali oslávených. Obec pripravilo 
občerstvenie a kotlíkový guláš. Celkové náklady na túto akciu činili 602,40 eur. 
 

4. VZN o dani z nehnuteľností 
 
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov starosta predložil 
návrh VZN. Poslanci jednohlasne prijali  

uznesenie č. 62/2012 



 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o dani z nehnuteľnosti na roky od roku 2013. 

/Príloha č. 1/ 
 

5. VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
 
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov starosta predložil 
návrh VZN. Poslanci jednohlasne prijali  

 
uznesenie č. 63/212 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na roky od roku 2013. /Príloha č. 2/ 
 

6. Oslava Mikuláša                 
 

Starosta navrhuje aj tento  rok osláviť Mikuláša. Poslanci navrhli, aby oslava sa konala 
na dvore základnej školy pod prístreškom. Poslankyne pripravia úž tradičnú kapustnicu, 
pracovníci škôl varené víno a čaj. Bolo prijaté   

 
uznesenie č. 64/2012 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním osláv Mikuláša s nákladmi 270 €. 
  

7. Informácia o prácach na škôlke 
 
Starosta informoval poslancov o práci, ktoré sa museli urobiť na streche sociálnych 

zariadení pri prístrešku. Strecha začala zatekať, preto bolo treba preizolovať. Celková hodnota 
materiálu a práce činila 525,- eur. Poslanci po diskusií prijali  

 
uznesenie č. 65/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri schvaľuje vykonané práce v hodnote 525,- eur 

na streche soc. zariadení pri prístrešku. 
 

8. Informácia o TJ      
 
Poslanci sa zúčastnili na verejnej schôdzi miestnej TJ. Navrhujú zmenu na čele  

organizácie. Treba dodržiavať platné predpisy, ktoré sú v stanovách.  
 

9. Slávnostná večera  
 

 Starosta obce pozval poslancov, aj všetkých zamestnancov obce na slávnostnú 
koncoročnú večeru dňa 14. 12. 2012 o 18:00. Poslanci pozvánku prijali. 
 
 
 
 



10. Rôzne 
 

a. Žiadosť p. Skatullovej 
 

Starosta prečítal žiadosť p. Alexandry Skatullovej o úzomnoplánovaciu informáciu na parcely 
č. 950, 461 a 961. Jej zámerom je vybudovanie jazdeckého areálu, prístavu, reštaurácie 
a kempu. Poslanci po diskusií prijali 
 

uznesenie č. 66/2012 
 

 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s zámerom p Skatullovej, ani v územnom pláne nie je 
tento zámer podporovaný. 
 
 

 
 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Irena Nagyová                  ..................................................    

 
 

                          Alžbeta Szalayová               .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   

 
 


