
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 27.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 10.03.2014 v Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že  p. 
Ajpeková chýba, ostatní poslanci sú prítomní, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo 
všetkých bodoch programu. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Mgr. Mareka Budaja Phd. 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 25. a 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

2. Inventarizačná komisia za rok 2013 
 

Starosta uviedol, že je potrebné zostaviť inventarizačnú komisiu, treba navrhnúť členov 
inventarizačnej komisie. Inventarizačná komisia vykoná aj inventúru CO materiálu. 
Bolo prijaté  

uznesenie č. 89/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov inventarizačnej komisie: 
- za obecný úrad    : Julianu Árvovú 
- za obecné zastup : Mgr. Mareka Budaja 

 Júliusa Botla 
 Csabu Takácsa 

- za ZŠ Slov           : Mgr. Katarínu Stolárikovú 
- za ZŠ maď.          : Mgr. Timru Ferencz 
- za MŠ                  : Teréziu Pollákovú 

 
 
3. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
 
Starosta informoval poslancov s možnosťou dať do prenájmu obecné pozemky 

Sekostavu Senec, ktorý tieto pozemky aj t.č. užíva bez nájomnej zmluvy. 
 

 



4. Kúpno-predajná zmluva Jednota 
 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené  s návrhom Jednoty SD Galanta o odkúpenie  

pozemkov po 20,-€ za m2. Po prediskutovaní predmetného návrhu bola navrhnutá suma 30,-
€/m2, ktorá skutočnosť bola zaslaná Jednote na vyjadrenie. 

 
 
5. Žiadosť farského úrade reformovanej cirkvi 
 
Starosta predostrel pred poslancov žiadosť Farského úradu reformovanej cirkvi 

o dotáciu na opravu kostola. 
Bolo prijaté  
 
    Uznesenie č. 90/2014 
 
 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje dotáciu pre reformovanú cirkev 
v hodnote 200 €. 
 
 

6. Sprejazdnenie cesty pred J. Tóthom 
 

Starosta informoval poslancov s podaním obyvateľov susedných pozemkov  
s pozemkom p. Tótha o sprejazdnenie cesty. Podanie bolo zaslané majiteľke predmetného 
pozemku so žiadosťou o vyjadrenie, resp. vyriešenie problému. 
 
 

7. Žiadosť TJ Hrubý Šúr o príspevok na kosenie a ostatné práce na ihrisku 
 

Starosta predniesol žiadosť TJ Hrubý Šúr o príspevok na kosenie a ostatné práce  
na ihrisku. Nakoľko sa treba starať o ihrisko častým kosením, a s tým súvisiacimi prácami, po 
diskusii bolo prijaté  
 
    uznesenie č. 91/2014 
 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím pracovníka na dohodu na dobu trvania 
futbalovej sezóny s odmenou  mesačne 240,- € brutto. 
 
 

8. Rôzne 
  

a. Kavenský  
 

Starosta informoval poslancov s listom p. Kavenského, ktorý žiadal o zaslanie určitých 
písomností na svoju adresu. Na základe jeho žiadosti mu boli uvedené písomnosti zaslané. 

 
 
 
 
 
 



Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                           Mgr.  Marek Budaj Phd.              ..................................................    

 
 

                         Irena Nagyová                    .................................................... 
                          
 
                                                           .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce  


