Z á p i s n i c a
z 24.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 09.12.2013 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že p.
Botló chýba, ostatní poslanci sú prítomní, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo
všetkých bodoch programu.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Irenu Nagyovú 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 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. 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. Celkové náklady oslavy budú do 400,- Eur.
Po diskusií bolo prijaté
uznesenie č. 88 /2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie Mikulášskej oslavy s celkovými
nákladmi do 400,-EUR.
3. Slávnostná večera
Starosta a poslanci sa dohodli, že slávnostná večera sa uskutoční 20. 12. 2013
v športovej budove. Na večeru budú pozvaní všetci poslanci a pracovníci obce. Ďalej sa
pozýva aj Rebeka Martinčeková, ktorej sa odovzdá čestné uznanie za reprezentáciu obce,
a vynikajúce výsledky v pretláčaní rukou.
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu bol rozposlaný poslancom pred zasadnutím. Na otázky poslancom odpovedali
p. Šátorová a starosta obce.

Poslanci prijali
uznesenie č. 89/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2014, 2015, 2016
( viď prílohu č. 1).
5. Predĺženie platnosti PHSR
Nakoľko Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr bol schválený
na roky 2007-2013, a legislatíva nie je upresnená, je daná možnosť obecným zastupiteľstvám,
aby platnosť tohto programu predĺžili o 1 rok, do roku 2015. Prijalo sa

uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Hrubý Šúr o 1 rok, to znamená do roku 2015.
6. Vstup obce do miestnej akčnej skupiny MAS
Starosta obce predložil na schválenie návrh vstupu obce do novozaloženej akčnej
skupiny MAS, ktorá bude slúžiť pri zýskávaní projektov a grantov. Po diskusií bolo prijaté
uznesenie č. 91/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce do akčnej skupiny MAS.
7. Rôzne
Na základe dosiahnutých výsledkov v pretláčaní rukou starosta navrhuje udeliť čestné
uznanie Rebeke Martinčekovej, ktorá sa odovzdá na slávnostnej večeri. Poslanci s návrhom
súhlasili.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Irena Nagyová

..................................................

Alžbeta Szalayová

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

