Z á p i s n i c a
z 19.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 04. februára 2013
v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
poslankyňa Szalayová a poslanec Takács chýbajú, ostatní poslanci sú prítomní, obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Mgr. Danu Vargovú a
Emíliu Ajpekovú
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 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Žiadosť p. Petra Gereka
Nakoľko p. Gerek sa ospravedlnil pred zasadnutím, starosta stiahol tento bod
z rokovania.
3. Rozbor hospodárenia za rok 2012
Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Poslanci
k rozboru nemali pripomienky
Bolo prijaté uznesenie
uznesenie č. 67/2013
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s hospodárením obce za rok 2012 bez výhrad
(viď prílohu č.1).
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu bol tiež rozposlaný poslancom pred zasadnutím. Na otázky poslancom
odpovedali p. Šátorová a starosta obce.
Poslanci prijali

uznesenie č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2013 ( viď prílohu
č. 2).
5. Rôzne
a) Žiadosťp. Rajského
Starosta prečítal žiadosť p. Rajského Daniela o prehodnotenie prenájmu
kancelárie v budove pošty na 33,- Eur mesačne. Za takúto hodnotu nemá význam miestnosť
prenajímať, preto obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 69/2013
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so znížením nájomného.
b) Starosta ďalej informoval zastupiteľstvo, že v územnom pláne
Bratislavského samosprávneho kraja sa nachádza aj obchvat obce. Ďalej informoval
a pokračovaní v projekte zateplovania školy a škôlky, a o žiadosti o dotáciu od BSK vo výške
15 000,- Eur..
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dana Vargová
Emília Ajpeková
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..................................
Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

