
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 21.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 02.06.2013 v Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že nie 
je prítomná poslankyňa Mgr. Vargová Dana . 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Emíliu Ajpekovú a  

      Irenu Nagyovú  
 

 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 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

 

2. Záverečný účet obce 

 
Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce, ktorý poslanci mali 

k dispozícii na preštudovanie ešte pred jeho schválením 
 
Bolo prijaté 
 

uznesenie č. 72 /2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce na rok 2012 a vyhlasuje súhlas 

s celoročným hospodárením za rok 2012 bez výhrad. 
   
  

3. VZN o odpadoch 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  

a drobným stavebným odpadom na území obce Hrubý Šúr, a následne prijalo jednomyseľne  
 

uznesenie č. 73 /2013 
 

 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN  č. 1/2013 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hrubý Šúr. 

  
 

4. Prevzatie Veternej ulice / mlyn-Cintorínska/ do majetku obce 
 
Starosta obce prezentoval žiadosť o prevzatie Veternej ulice / Mlyn-Cintorínska / do 

majetku obce. 
 Poslanci jednohlasne prijali  
 

uznesenie č.  74/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom Veternej ulice / mlyn – Cintorínska / do 

majetku obce. 
 
 
5.  Prejednaie platu starostu 
 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu a prijali jednohlasne  
 

uznesenie č. 75/2013 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 41/2012 zo dňa 2. apríla 2012 bol 
plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 
citovaného zákona so zvýšením o 30 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od 
1. 1. 2013 sumu  1 727,-EUR. 
 

 

6. Doplnky k územnému plánu 

 
Starosta obce predniesol návrh na spracovanie doplnkov a dodatkov k územnému 

plánu obce. Jedná sa o lokality oproti obecnému úradu, v lokalite okolo pozemkov Karola 
Schuberta, v lokalite parcely p. Minátovej a smerom na štrkovú baňu. Po diskusií sa prijalo 
s hlasovaním 5 za a dvaja proti 

 
uznesenie č. 76/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním doplnkov a dodatkov k územnému 

plánu v rozsahu predostretom. Výdavky spojené s vypracovaním ÚPN, budú účastníkmi 
uhradené na základe vyhotovenej faktúry.  
 

 

7. Obecná zábava 

 
Starosta predostrel návrh na uskutočnenie obecného dňa, zaslanie žiadostí o  

príspevok sponzorov do tomboly  a taktiež na predloženie návrhov na jeho usporiadanie 
a uskutočnenie. Bolo prijaté 



 

uznesenie č. 77 /2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním obecného dňa s potrebnými nákladmi 

a zaslaním žiadostí na príspevky sponzorov do tomboly..  
 
 
 

 

8. Rôzne 

 

a. Smetisko 

 
Nakoľko nie je možné ustrážiť, aby občania nevynášali odpad smerom na štrkovú 

baňu, starosta navrhuje uložiť rampy na obi dve prístupové cesty na štrkovú jamu ako aj do 
lesa. Následne sa odhrnie priestor. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali  

 
uznesenie č. 7882013 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením dvoch závor a ich umiestnením na ceste 

k štrkovej jame. 
 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                     Emília Ajpeková                  ..................................................    

 
 

                          Irena Nagyová                     .................................................. 
                          
 
 

 
 

                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce  


