Z á p i s n i c a
z 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 03.02.2014 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že p.
Nagyová chýba, ostatní poslanci sú prítomní, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo
všetkých bodoch programu.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Csabu Takácsa a
Júliusa Botla
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 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Návrh p. J. Janka
a. Obnovenie živočíšnej výroby
Starosta oboznámil poslancov s návrhom na obnovenie živočíšnej výroby na
družstevnom dvore. P. Janko má vo vlastníctve maštale, za ktoré platí daň. Keby sa odpustilo
300,00 Eur z daní, by s týmto neuvažoval. Poslanci návrh prerokovali.
Po diskusií bolo prijaté
uznesenie č.92/20143
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje obnovenie živočíšnej výroby vo dvore družstva,
nakoľko tam nie sú vhodné podmienky a nadmierny zápach by obťažoval okolo bývajúcich.
b. Postavenie bytovky
Starosta oboznámil poslancov so zámerom p. Janka postaviť bytovku na svojej parcele
na Družstevnej ulici. Nakoľko v danej lokalite je podľa územného plánu lokalita bývania
v rodinných domoch, poslanci prijali
uznesenie č. 93/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje postavenie bytovky na Družstevnej ulici.

3. Žiadosť CSEMADOK-u
Miestna organizácia CSEMADOK-u poslala žiadosť na obecné zastupiteľstvo, v ktorej
žiada dotáciu na činnosť a na akcie. Nakoľko obecné zastupiteľstvo podporuje organizovanie
kultúrnych akcií, prijalo
uznesenie č. 94/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podporu kultúrnych akcií organizované
CSEMADOKOM, ale treba konkrétne rozpísať plán činnosti.
4. Žiadosť o informáciu – Kavenský
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťou Jána Kavenského. Boli
prerokované jednotlivé body. Po diskusií bolo jednohlasne prijaté
uznesenie č. 95/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie stavebnej uzávery na danú lokalitu až do
schválenia „Zmien a doplnkov k UPN Hrubý Šúr č. 1/2013“. Poverí stavebný úrad so začatím
konania v tejto veci.
5. Rôzne
a.

Odmeny poslancom za prácu v obecnom zastupiteľstve

Na základe uznesenia č. 3/2011, zástupca starostu a poslanci sa vzdali odmien za prácu
v obecnom zastupiteľstve. Nakoľko finančná situácia obce to dovoľuje, môže sa vrátiť
k odmenám v roku 2014. Starosta predniesol návrh na odmenu zástupcovi starostu vo výške
40,- Eur mesačne a odmeny pre poslancov za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
tak ako bolo doteraz, t.j. 10,- Eur za každú účasť na zasadnutí.
Po diskusii poslanci prijali
uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje odmenu Júliusovi Botlovi - zástupcovi
starostu obce vo výške 40,-Eur mesačne a odmenu poslancom za účasť na zasadnutiach vo
výške 10,- Eur. Odmeny sa budú vyplácať polročne za rok 2014.
b.
c.

Osvetlenie cintorína
Prístrešok v cintoríne

Na základe volebného programu členov obecného zastupiteľstva starosta navrhuje
realizáciu osvetlenie časti cintorína a s tým aj osvetlenie ulice a realizáciu prístrešku
v cintoríne. Poslanci po diskusii prijali
uznesenie č. 97/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu osvetlenia a prípravu
prístrešku v cintoríne. Poveruje starostu s vyžiadaním cenových ponúk.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Csaba Takács

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

Július Botló

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

