
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 28.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 05.05.2014 v Hrubom Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že 
všetci poslanci sú prítomní. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Emíliu Ajpekovú 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 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

2. Rozbor hospodárenia za rok 2013  
 
Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie . Poslanci 

k rozboru nemali pripomienky 
 
Bolo prijaté 
 

uznesenie č. 92 /2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas  s hospodárením obce za rok 2013 bez výhrad 

( viď prílohu č.1 ). 
    

 
 

3. Informácia o využitie pozemkov Brnov les 
 
Starosta informoval poslancov o zámere výstavby „Satelitného mestečka“ v Brnovom 

lese. Poslanci informáciu brali na vedomie. Bez zmeny územného plánu výstavba je nemožná. 
 
 
 



4. Žiadosť COOP Jednoty Galanta o vysporiadanie pozemkov pod predajňou 
v Hrubom Šúri           

 
Starosta predniesol žiadosť COOP Jednoty Galanta o odkúpenie pozemkov  
- s parcelným číslom 111/30 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere   22 m2 
- s parcelným číslom 111/31 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere   34 m2 
- s parcelným číslom 111/32 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 140 m2, 

ktoré boli oddelené geometrickým plánom číslo 30/2009, overený Správou katastra  
v Senci  dňa 29.06.2009 pod číslom 907/2009, od pôvodnej parcely číslo  
111/10 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 796 m2 s od pôvodnej parcely číslo  
111/27 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 240 m2, ktoré pozemky  
sú zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Senec na liste vlastníctva  
číslo 350 v celosti vo vlastníctve predávajúceho.  
Po diskusií poslanci prijali  

 
uznesenie č. 93/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri    súhlasí  s predajom pozemkov   

- s parcelným číslom 111/30 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere   22 m2 
- s parcelným číslom 111/31 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere   34 m2 
- s parcelným číslom 111/32 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 140 m2, 

ktoré boli oddelené geometrickým plánom číslo 30/2009, overený Správou katastra  
v Senci  dňa 29.06.2009 pod číslom 907/2009, od pôvodnej parcely číslo  
111/10 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 796 m2 s od pôvodnej parcely číslo  
111/27 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 240 m2, ktoré pozemky  
sú zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Senec na liste vlastníctva  
číslo 350 v celosti vo vlastníctve obce za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 3 920,00 EUR (slovom: 
tritisícdeväťstodvadsať EUR), 
  
                                                      Doplnenie uznesenia č. 93/2014  
 
 a to v prospech :COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, so sídlom: 924 14 
Galanta, Revolučná štvrť 953, právna forma: družstvo, zapísané: v obchodnom registri 
Okresného súdu v Trnave, oddiel: Dr., vložka číslo: 6/T, IČO: 00 168 840, IČ DPH: Sk 
2020372343, predajom, ktorý je prípad osobitného zreteľa v zmysle ustanovení § 9a ods. 8 
písm. b)., a uznesenie bolo prijaté predpísanou kvalifikovanou väčšinou podľa ustanovení § 
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 
 
5. Žiadosť COOP Jednoty Galanta o vysporiadanie pozemkov pod predajňou 

v Hrubom Šúri           
 
Starosta predniesol žiadosť COOP Jednoty Galanta, v ktorej ponúka na odpredaj 

pozemok s parcelným číslom 111/44 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 43 m2, ktorý 
bol oddelený geometrickým plánom číslo 01-02/14, overený katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Senci,  dňa 17.03.2014, pod číslom 357/2014 od pôvodnej parcely číslo 
111/11 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 361 m2, písané  
na katastrálnom odbore Okresného úradu v Senci na liste vlastníctva číslo 42 v celosti vo 
vlastníctve COOP Jednota Galanta. Tým by sa vysporiadali vlastnícke vzťahy pod predajňou 
v Hrubom Šúri. 



  
Po diskusií poslanci prijali  

 
uznesenie č. 94/2014 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri    súhlasí  s kúpou  pozemku 
s parcelným číslom 111/44 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 43 m2, ktorý bol 
oddelený geometrickým plánom číslo 01-02/14, overený katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Senci,  dňa 17.03.2014, pod číslom 357/2014 od pôvodnej parcely číslo 111/11 – 
zastavané plochy a nádvoria – o výmere 361 m2, písané na katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Senci na liste vlastníctva číslo 42 v celosti vo vlastníctve COOP Jednota Galanta. za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 860,00 EUR (slovom: osemstošesťdesiat EUR ). 

 
6. Odpredaj pozemku p. Podmanický 
 
Starosta predniesol žiadosť p. Mariána Podmanického na odkúpenie pozemkov   

parc. č.  129/203 vo výmere 298 m2  ornej pôdy, parc. reg. „E“ a 
parc. č.  129/202 vo výmere 339 m2  ornej pôdy, parc. reg. „E“  
ktoré sú uprostred pozemkov, ktoré už kúpil.  
Po diskusií poslanci prijali  

 
uznesenie č. 95/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri    súhlasí  s predajom pozemkov  
parc. č.  129/203 vo výmere 298 m2  ornej pôdy, parc. reg. „E“ a 
parc. č.  129/202 vo výmere 339 m2  ornej pôdy, parc. reg. „E“ za cenu 11 Eur/m2. Poverí 
starostu o zistenie možnosti predaja. 
 

 
7. Stavebné povolenie mimo územného plánu Robert Kevežda 

 
P. Robert Kevežda podal žiadosť o informáciu o možnosti postavenia rod. domu na  

parcele č. 300/25 v k. ú. Hrubý Šúr. Nakoľko daná parcela je mimo zastavaného územia, 
poslanci prijali  
 

uznesenie č. 96/2014 
 

 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s postavením rod. domu na parcele č. 300/25 v k. ú. 
Hrubý Šúr. 
 

8. Obecný deň 
 

Starosta predostrel návrh na uskutočnenie obecného dňa  a taktiež  požiadal poslancov  
na predloženie návrhov na jeho usporiadanie a uskutočnenie. 
 
Bolo prijaté 

uznesenie č. 97 /2014 
 

 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním obecného dňa, ktorý sa uskutoční dňa 
30.08.2014. 
 

9. Informácia o porušení infozákona 
 

Starosta informoval poslancov s rozhodnutím prvostupňového súdu vo veci  
žiadosti o informácie, ktoré podal JUDr, Bardač za Centrum ekologických informácií, 
v ktorom rozhodnutí prvostupňový súd rozhodol, že konanie o sprístupnenie informácií ani 
nezačalo, nakoľko nebola doručená žiadna žiadosť. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
  

10. Informácia o osvetlení cintorína 
 
Starosta informoval poslancov o vybudovaní verejného osvetlenia v cintoríne za  

hodnotu 1985,- Eur. To bola cena za materiál. Prácu vykonali pracovníci obce pod vedením p. 
Bariczu Ľudovíta mladšieho. Poslanci brali informáciu na vedomie. 
 

 
11. Rôzne 
 
a. Vodovod 
  
V rámci výstavby novej ulice z Veternej ulice vzniká nutnosť vybudovať  

rozšírenie vodovodu k domu p. Šišku. Cena prác je 2 000,- Eur. Je to lepšie teraz urobiť, ako 
potom rozbúrať hotovú ulicu. Hodnotu postupne zaplatia tí, ktorí sa budú chcieť na tento 
vodovod pripojiť.  

Prijalo sa  
uznesenie č. 98/2014 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením vodovodu na Veternej ulice za hodnotu 
2000,- Eur. 
 

b. CO kontrola 
 
Starosta informoval poslancov o priebehu kontroly agendy CO. Kontrola  

prebieha postupne, bez zistení nedostatkov. Poslanci brali informáciu na vedomie. 
 
 

c. Výberové konanie 
 
Uplynulo  funkčné obdobie riaditeľky materskej školy. Preto sa vyhlasuje nové 

výberové konanie. Obec musí delegovať do rady školy dvoch členov.  
Prijalo sa  

 
uznesenie č. 99/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo deleguje ako zástupcov obce  do rady školy pri MŠ v Hrubom 

Šúri p. Alžbetu Szalayovú a p. Irenu Nagyovú. 
 
 



 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Emília Ajpeková                  ..................................................    

 
 

                         Alžbeta Szalayová                .................................................. 
                          
 
 

 
 

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


