Z á p i s n i c a
z 23.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 04.11.2013 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
všetci poslanci sú prítomní, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch
programu.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Emíliu Ajpekovú a
Mgr. Mareka Budaja Phd.
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 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Miestne dane a poplatky
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov starosta predložil
návrh VZN. Bolo prijaté
uznesenie č. 83 /2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 2014 /príloha č.1/.
3. Žiadosť Rebeky Martinkovičovej
Starosta obce predostrel pred poslancov žiadosť Rebeky Martinkovičovej o finančný
príspevok za rok 2013.vzhľadom na výsledky dosiahnuté na MS Európy a MS v pretláčaní
rukou v r.2013. Bolo prijaté
uznesenie č. 84 /2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre Rebeku Martinkovičovú vo výške
150,-€.

4. Doplnky k územnému plánu
Starosta obce oboznámil poslancov s vývojom vybavenia doplnku k územnému plánu.
5. Mikulášska oslava
Starosta navrhuje aj tento rok osláviť Mikuláša. Poslanci navrhli, aby sa oslava konala
na dvore základnej školy pod prístreškom. Poslankyne spravia už tradičnú kapustnicu,
pracovníci škôl varené víno a čaj. Detaily sa dohodnú na ďalšej schôdzi.
6. Programový rozpočet
Na základe usmernenia ministerstva financie malé obce do 2000 obyvateľov sú
oslobodené od prijatia programového rozpočtu. Stačí na to uznesenie obecného zastupiteľstva.
Preto starosta navrhuje, aby kvôli zjednodušenia práce obec pracovalo obyčajným rozpočtom.
Bolo prijaté
uznesenie č. 85/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijímanie obyčajného rozpočtu obce.
7. Slávnostná večera
Starosta obce predostrel pred poslancov návrh na uskutočnenie slávnostnej
koncoročnej večere a to v dňoch od 16.- ho do 22.12.2013. Presný termín sa dohodne na
ďalšej schôdzi.
8. Informácia o vyhotovení asfaltovej cesty
Starosta informoval poslancov s potrebou opravy výtlkov asfaltovej cesty na tzv.
Družstevnej ulici. Na tieto práce sme dostali dotáciu od Ministerstva dopravy , výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 940,45 €, a 1939,55€ bolo hradených z vlastných
zdrojov. Spolu nás opravy stáli 2880,-€. Bolo prijaté
uznesenie č. 86/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevedenými prácami v celkovej hodnote 2880,- Eur.
9. Informácia o vyhotovení chodníka
Starosta informoval poslancov o vyhotovení chodníka na hlavnej ulici smerom na
Zlaté Klasy, nakoľko premávka po obci je hustá, a na poslednej ulici bývajú rodiny s malými
deťmi, kde vybudovanie chodníka bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov. Bolo prijaté
uznesenie č. 87/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie chodníka v hodnote 864,-Eur.

10. Umiestnenie závor
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo s prebiehajúcimi prácami pri osadení
závor, ktorými by sa dalo zabrániť prejazdu áut k štrkovej jame, a následne k vysypaniu
odpadu.
11. Žiadosť Viliama Haška
Nakoľko sa menovaný na zasadnutie zastupiteľstva nedostavil, tento bod programu
nebol prerokovaný.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Emília Ajpeková
Mgr. Marek Budaj Phd.
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..................................
Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

