
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 22.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 02.09.2013 v Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že nie 
je prítomný poslanec Mgr. Budaj Marek Phd . 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Mgr. Danu Vargovú a  

       Júliusa Botlóa  
 

 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 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

2. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 

 
Poslanci obdržali rozbor už pred zasadnutím aby mohli preštudovať jednotlivé 

položky. Preto starosta vyzdvihol len niektoré body z rozboru hospodárenia obce. 
Bolo prijaté 
 

uznesenie č. 80 /2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za I. polrok 2013. 

 
3. Prejednanie zmluvy so Západoslovenskou energetikou 

 
 Starosta obce predložil na schválenie zmluvu so Západoslovenskou 

energetikou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. Poslanci návrh zmluvy prečítali, 
po diskusií bolo prijaté 
 

uznesenie č. 81/2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení 

vecných bremien na pozemky registre KN C parc. č. 313/22 a parc. č. 324/26 nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Hrubý Šúr. 

 



4. Doplnky k územnému plánu 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s vývojom vybavenia doplnku k územnému plánu. 
 
5.  Obecná zábava 
 

Starosta informoval poslancov, o uskutočnenej obecnej zábave. Zábava končila o piatej   
hodine ráno. Žiadne porušenie bezpečnosti nebolo,  ochranka nemusela zasahovať. Poslanci 
brali informáciu na vedomie. 

 

 

6. Rôzne 

 

a. Prenájom priestorov nad športovou budovou 

 
Starosta predostrel pred  poslancov dva návrhy na využitie priestorov nad športovou 

budovou . Jedna z možností je zriadiť nájomné byty ( Kamaraški Plamen), a druhá je zriadiť 
fitnes centrum ( Ferenczi Marek).  
 

b. Zvýšenie príspevku Telovýchovnej jednote 
 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou TJ Hrubý Šúr o navýšenie príspevku pre 
TJ o sumu 500,- €, nakoľko tieto peniaze potrebujú pre registráciu na r. 2014. 
Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 82 /2013 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením dotácie nad rámec rozpočtu o 500,- €. 
 

 
 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Mgr. Dana Vargová                  ..................................................    

 
 

                          Július Botló                             .................................................. 
                          
 
 
 
 
 

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


