
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 07.03.2011 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: 
 
                                 Mgr. Danu Vargovú a    

       Emíliu Ajpekovä 
 

 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 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

 
2. Návrh  platu starostu 
 
Vzhľadom na ekonomickú krízu starosta  uviedol, že od  apríla 2011 sa vzdáva 

navýšenia svojho  základného platu o 30% 
 
Poslanci prijali 

 
uznesenie č. 11/2011 

 
 poslanci obecného zastupiteľstva  súhlasia  so vzdaním sa navýšenia platu starostu od 
1. apríla 2011 v dôsledku ekonomickej krízy . 

 
 

3. Žiadosť  občianskeho združenia Rodinné centrum Hrubý Šúr o miesto 
činnosti 

 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou občianskeho združenia „Rodinné centrum  

Hrubý Šúr“ o miesto činnosti s tým, že po zvážení možnosti bude vec prerokovaná na ďalšej 
schôdzi zastupiteľstva.  

 
 
 



4. Poplatok za užívanie telocvične na rôzne aktivity 
 

Nakoľko sa telocvičňa pri ZŠ používa aj na mimoškolské činnosti , je  potrebné   
rozhodnúť o výške poplatku za prenájom. 

 
Bolo prijaté uznesenie 

 
uznesenie č.12/2011 

 
  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje poplatok za prenájom telocvične vo 
výške 5,-€ /hod. 
 
 

5. Žiadosť o povolenie hasičskej súťaže na futbalovom ihrisku 
 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Bc. Romana Lengyela  o poskytnutie 
priestorov športového areálu – verejného priestranstva na usporiadanie hasičskej súťaže. 
 
 Po diskusii poslanci prijali  
 

uznesenie č. 13/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s poskytnutím priestorov športového areálu na 
usporiadanie hasičskej súťaže 1. ročníka Zelený život cup v termíne 28. mája 2011. Po 
ukončení súťaže sa ihrisko dá do pôvodného stavu. 
  
 

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. Rôzne 
 

a) Lukovics Ladislav a manž. Anna – riešenie pozemku 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Lukovicsa Ladislava a manželky 

Anny  o riešenie pozemku p.č. 35/5 o výmere 412 m2. Starosta navrhuje predaj pozemku 
žiadateľom za hodnotu, ako ostatným kupujúcim. Nakoniec poslanci navrhovali  
cenu 40,-€/m2. K tejto cene žiadatelia sa majú vyjadriť. 
 
 b)   Cestovné žiakov  

 
 Na základe VZN o školských obvodoch, žiaci, ktorý študujú na základnej škole 
v Kráľovej pri Senci nemajú nárok na náhradu cestovného. Starosta preto navrhuje vyplatiť 
náhradu za cestovné  pre tých žiakov, ktorý v školskom roku 2010/2011 navštevujú základnú 
školu  v Kráľovej pri Senci z obecných peňazí. Jedná sa o 3 žiakov ( príloha č. 1 ) a o hodnotu 
148,80 €. 
 Poslanci s návrhom súhlasili a prijali 
 



uznesenie   14/2010 
 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením cestovného pre žiakov podľa zoznamu 
v celkovej hodnote 148,80 €. 

 
Ďalej sa diskutovalo s poľovníkmi o pozemkoch pri Schubertových o zákaze ďalšej  

výstavby. 
 

 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
                                     Mgr. Dana Vargová       ..................................................    

 
 

                          Emília Ajpeková             .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                  starosta obce   

 
 


