Z á p i s n i c a
z 20.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 08.04.2013 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
chýba P. Irena Nagyová, ostatní poslanci sú prítomní.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Mgr. Mareka Budaja PhD. 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 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Žiadosť p. Karola Schuberta
Starosta informoval poslancov so žiadosťou p. Karola Schuberta o možnosti
rozparcelovania pozemku svojho dvora a následne vydania stavebného povolenia.
Na nasledujúcej schôdzi sa poslanci k tejto veci vyjadria a zaujmú stanovisko.
3. Riešenie cesty pri Durayových
Starosta informoval poslancov s návrhom p. Bondu na vyriešenie vybudovania cesty
na Durayovej ulici.
Pán Boda uviedol tri varianty:
1. cestu dá vybudovať obec na svoje náklady
2. cestu vybudujú v pomere 50% obec a 50% obyvatelia ulice
3. cestu dajú vybudovať obyvatelia ulice a uzavrú ju závorou.
Nakoľko sa poslanci obecného zastupiteľstva nevedeli dohodnúť ani na jednej variante,
týmto dávame nasledujúce stanovisko:
V Našej obci je viac ciest, ktoré by bolo treba vybudovať, nemôže si dovoliť
vybudovať len jednu cestu. Nakoľko obec nemá finančné prostriedky, tak vybudovanie ciest
bude reálne až keď bude dostatočné množstvo finančných prostriedkov.
Vybudovanie cesty obyvateľmi ulice a následne jeho uzatvorenie závorou by bolo

možné nasledovne: tak, ako ostatní obyvatelia obce v minulosti brigádnickými prácami
a svojpomocne vybudovali cesty a chodníky a tak prispeli z zveľadeniu svojej obce bez
akejkoľvek peňažnej náhrady alebo dotácie, tak aj obyvatelia tzv. Durayovej ulice môžu
vybudovať cestu. Nakoľko je to obecná komunikácia, nie je možné ju uzavrieť závorou, lebo
tak isto ako vy užívate ostatné cesty obce, aj obyvatelia obce majú právo užívať „Vašu „
cestu.

4. Zrušenie školskej knižnice
Starosta predostrel pred poslancov potrebu zrušenia školskej knižnice, nakoľko nie je
efektívne využitá.
Poslanci jednohlasne prijali
uznesenie č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením školskej knižnice, nakoľko škola nemá
právnu subjektivitu a je daná možnosť raz týždenne navštevovať miestnu knižnicu.
5. Umiestnenie stávkového automatu v bufete Mičurin
Starosta prečítal žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
a prevádzkovaniu stávkového terminálu v miestne prevádzky Mária Klúčiková – Bufet
„ Mičurin“ , Hrubý Šúr 208, 903 01 Senec.
Poslanci prijali uznesenie
uznesenie č. 71/2013
obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením a prevádzkovaním stávkového terminálu v obci
Hrubý Šúr v mieste prevádzky : Mária Klúčiková – Bufet „Mičurin“, Hrubý Šúr 208, 903 01
Senec. Obec nemá vypracované VZN o hazardných hrách.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marek Budaj PhD.
Alžbeta Szalayová
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Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

