
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 04.apríla 2011 v Hrubom 
Šúri 
...................................................................................................................................................... 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 

    Program: Podľa pozvánky  
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že 
chýba pani Mgr. Dana Vargová, ostatný poslanci sú  prítomní, takže obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Mgr. Mareka Budaja 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. Žiadosť občianskeho združenia Rodinné centrum Hrubý Šúr o miesto 
činnosti 

 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou občianskeho združenia Rodinné centrum 
o miesto činnosti. Po odprezentovaní zámeru činnosti   OZ p. Šuvadovou  a odovzdaní 
materiálov  ohľadom Rodinného centra sa poslanci zastupiteľstva dohodli, že po jeho 
preštudovaní sa o tejto záležitosti rozhodne na budúcej schôdzi. 
 
 
 

2.  Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

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

 
 

 
3. Malá vodná elektráreň na Malom Dunaji 
 
Investor projektu  - Malá vodná elektráreň na Malom Dunaji  predniesol  zámer  

výstavby  malej vodnej elektrárne  na Malom Dunaji s tým, aby prerokovali prípadne možné 
uskutočnenie jeho výstavby. 

Po diskusii bolo prijaté  
 

uznesenie č. 15/2011 



 
 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním malej vodnej elektrárne na Malom 
Dunaji. 
 
 

4. Obecný deň 
 
Starosta  predostrel návrh na uskutočnenie  obecného dňa a taktiež  na predloženie 

návrhov na jeho  usporiadanie a uskutočnenie na nasledujúcej schôdzi. 
 

 
 
5.  Plánovaný výrub stromov 
 
Na podnet občanov, ako aj na podnet starostu sa konali verejné schôdze ohľadom  

plánovaného výrubu stromov. Na týchto schôdzach sa dohodlo, že kto má záujem svoj les 
vybrať zo správy lesov, môže tak urobiť, keď vie preukázať vlastníctvo. Zakázať výrob nie je 
v kompetencií obecného úradu. Poslanci správu brali na vedomie. 

 
 
6.   Plán činnosti poslancov na volebné obdobie 
 
Starosta obce opakovane vyzval poslancov na odovzdanie plánu činnosti poslancov na  

volebné obdobie  na budúcej schôdzi 
 

 
7. Rôzne 
 

a. Žiadosť o povolenie zriadenia priestoru na výrobu potravinárskych 
výrobkov 

 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Benčovej na  povolenie zriadenia 

priestoru na výrobu potravinárskych výrobkov, ktorú poslanci vzali na vedomie. 
 
 

b. Predaj pozemku – Borš Ladislav Ing.  a manželka 
 

Starosta predniesol žiadosť p. Ing. Ladislava Borša a manželky Tímei o odkúpenie  
pozemku č. parc. 122/103, 51 m2 ktorá vznikla z parcely č. 122/19. Cena sa určila dohodou  
2 550,- €. 

Po diskusii poslanci prijali  
 
 

uznesenie č. 16/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s predajom pozemku č. parc. 122/103 vo 
výmere 51 m2, za hodnotu 50,- €/m2, spolu 2 550,- €, p. Ing. Ladislavovi Boršovi, 
rodenému Borš, narodeného 05.03.1976, bytom Kostolná pri Dunaji 87, a manželke Tímei 
Boršovej, rodenej Pollákovej, narodenej 08.06.1979, bytom Hrubý Šúr 339 vo BSM 
podielom  v 1/1-ine. 



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

 
 

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

 
 


