Z á p i s n i c a
z 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 07.02.2011 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:
Csabu Takácsa 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. Jednanie s vedením TJ Hrubý Šúr
Starosta obce pozval vedenie TJ Hrubý Šúr na obecné zastupiteľstvo. Bola vysvetlená
finančná situácia obce. Z toho vyplýva, že finančná dotácia na činnosť futbalového klubu
bude obmedzená. Preto treba hľadať aj iné finančné zdroje. Ďalej starosta kladne hodnotil aj
udržiavanie šatní a spoločenskej miestnosti po športových podujatiach. Zároveň došlo
k dohode medzi vedením TJ a vedením žiackeho mužstva o užívaní šatní a ihriska. Za vedenie
TJ, p. Kiss Ladislav, p. Varga Tibor a p. Kiss Július a za vedenie žiackeho mužstva p.Karol
Boskovič, p. Ján Takács a p.Marián Henc informácie brali na vedomie.
2. Kontrola plnenia uznesení z 1. a 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
3. Používanie súkromného auta starostu na účely obce
Nakoľko obec nemá služobné auto a veľa treba vybavovať v Senci, Bratislave, atď.
starosta navrhol, že kvôli efektívnemu využitiu času bude používať svoje vlastné auto za
úhradu podľa predpisov.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 4/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje používanie súkromného auta starostu na obecné
účely podľa platných predpisov s platnosťou od 1. januára 2011. Povoľovanie a vyúčtovanie
bude vykonávať pracovníčka obecného úradu.

4. Rozbor hospodárenia
Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Poslanci
k rozboru nemali pripomienky
Bolo prijaté uznesenie
uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s hospodárením obce za rok 2010 bez výhrad
(viď prílohu č.1).
5. Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu bol tiež rozposlaný poslancom pred zasadnutím. Na otázky poslancom
odpovedali p. Šátorová a starosta obce.
Poslanci prijali
uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2011 ( viď prílohu
č. 2).
6. Plán činnosti poslancov na volebné obdobie
Starosta obce predostrel pred poslancov požiadavku na vypracovanie plánu činnosti
jednotlivých poslancov. K uvedenému bodu sa vrátia na ďalšej schôdzi zastupiteľstva.
7. Žiadosť Ing. Petra Váchu o riešení dopravnej situácie pred Jednotou
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Ing. Petra Váchu o riešenie dopravnej
situácie pred Jednotou, a taktiež informoval poslancov o priebehu riešenia predmetnej
žiadosti.
8. Žiadosť Ing. Ladislava Borša na predaj pozemku za parcelou
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo so žiadosťou p. Ing. Ladislava Borša
a manž. Mgr. Tímei Boršovej o odkúpení časti lesnej cesty nachádzajúcej sa za pozemkom
parc. č. 122/48 v kat. úz. Hrubý Šúr.
Bolo prijaté uznesenie
uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s predajom novozniknutej parcely,
ktorá vznikne po rozdelení parcely č. 122/19 za cenu 50,- €/m2. Presný rozsah sa určí podľa

nového GP.
9.

Žiadosť Bc. Romana Lengyela o poskytnutie priestorov športového areálu

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Bc. Romana Lengyela o poskytnutie
priestorov športového areálu – verejného priestranstva za účelom nácviku požiarneho útoku
s vodou a o poskytnutie nevyhnutne potrebného množstva vody na tento účel.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím športového areálu a potrebného
množstva vody za účelom nácviku požiarneho útoku za podmienky, že sa vyhotoví
harmonogram činnosti spoločne s TJ Hrubý Šúr.
10. Rôzne
a) Žiadosť Mareka Ferenciho
Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou p. Mareka Ferenciho o finančnú
podporu pre možnosť ďalej vykonávať športovú činnosť - manuálnu kulturistiku. O spôsobe
a výške príspevku sa rozhodne na nasledujúcej schôdzi.
b) Žiadosť – Rablánsky Róbert
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o nájom, prípadne odpredaj
nevyužitého priestranstva pri transformátore / TS 0815-005/ na cintorínskej ulici, ktorý by
využíval na parkovaciu plochu pre nákladné vozidlá.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 9/2011
Poslanci nesúhlasia s prenájmom ani s odpredajom priestranstva pri transformátore.
c)

Projekt – odsúhlasenie podpisu naviac prác

Starosta predložil návrh dodatku zmluvy o dielo ohľadne „Revitalizácie verejného
priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa“ pred poslancov. Kvôli
nezrovnalostiam vo výkresov dokumentácii vznikli naviac práce v hodnote 66 834,66 €
vrátane 20% DPH. Tieto práce boli vykonané na základe dohody medzi objednávateľom
a dodávateľom dodávateľskou firmou Novosedlík s, r, o. Ďalej sa dohodlo s dodávateľom, že
sadové úpravy vykoná obec, za hodnotu 29 735,76 €. Na túto hodnotu sa podpíše druhá
zmluva. Poslanci o tomto probléme boli priebežne informovaní, hľadalo sa optimálne
riešenie.
Po diskusii bolo prijaté

uznesenie č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním Dodatku k zmluve o dielo ohľadne
„Revitalizácie verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II.
etapa“ v hodnote 66 834,66 € vrátane DPH a s podpísaním zmluvy o vykonaní sadových
úprav v hodnote 29 735,76€.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Csaba Takács
Alžbeta Szalayová
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..................................................

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

