
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  
 
zo 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 06.júna 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, takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
 
                                 Alžbetu Szalayovú a  

      Csabu Takácsa 
 

 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. 
 
 
 Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 
 
1. Úprava platu starostu 
 
Nakoľko sa starosta zriekol zvýšenia platu zo základu o 30 %, teraz pri  

znížení základu o 10% je navrhnuté, aby mu ostal pôvodný plat. Preto poslanci jednohlasne 
prijali 

 
uznesenie č. 17/2011 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením platu starostu o 11,11 %, čiže na sumu 
1407,27 €. 
 
 

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

návrhov na jeho  usporiadanie a uskutočnenie. Zdôraznil, že požiadal aj o príspevok BSK, 
lebo oslava bude spojená s kolaudáciou projektu na chodníky, preto by bolo dobré pozvať aj 
župana BSK. Vlastné náklady by mali činiť do 500, - €. Po diskusií poslanci prijali 

 
Uznesenie č. 21/2011 

 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním obecného dňa, ktorý bude spojený 
s kolaudáciou projektu „Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím 
v obci Hrubý Šúr – II. etapa“ s nákladmi do 500,- €. 

 
 
3. Záverečný účet obce     
 
Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce s tým, že ešte pred jeho  

schválením ho mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. 
Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 18 /2011. 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010 a vyhlasuje súhlas 
s celoročným hospodárením obce za rok 2010 bez výhrad.  

 
 
4. Projekt „Revitalizácia verejného priestranstva“ 
 
Starosta obce informoval poslancov o fyzickom ukončení projektu. Podpísal protokol  

o odovzdaní a prebratí. Finančné ukončenie bude podľa vyplatení faktúr z ministerstva. 
Informáciu poslanci brali na vedomie. 

 
5. Predaj akcií BVS  
 
Starosta predniesol možnosť predaja akcií BVS. Mesto Skalica poslalo ponuku na 

kúpu v hodnote 1,88 € za akciu. Obec Hrubý Šúr je majiteľom 7 067 ks v menovitej hodnote 
33,19 € za akciu, spolu je to 234 553,73 €. Nakoľko tieto akcie sú neobchodovateľné, sú 
vysoké poplatky za vedenie účtu, starosta navrhuje akcie predať.  
Po diskusií poslanci prijali  

 
uznesenie č. 19/2011 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri    súhlasí  s prevodom akcií BVS v počte 7 067 ks, 
v menovitej hodnote 33,19 €, mestu Skalica za cenu 1,88 € za akciu, v celkovej hodnote 
13 285,96 €.  

 
6. Žiadosť o úver 
 
Starosta informoval poslancov o potrebe zabezpečenia prefinancovania naviac prác 

z projektu „Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr 
– II. etapa“. Nakoľko finančná situácia obce nedovoľuje tieto financie zabezpečiť z vlastných 
zdrojov, treba sa obrátiť na banky. Poslanci po diskusií prijali  

 
uznesenie č. 20/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí  s prijatím úveru vo výške 30 000 €. v 
UniCredit Bank Slovakia a.s. Člen skupiny UniCredit Group  pobočka Senec. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 



banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.  
 

7. Rôzne 
 
Starosta v rôznom informoval poslancov o pripravovanej predajni autobazáru  

a žiadosti p. Schuberta Karola o povolenie postavenia rod. domu v jeho záhrade.  
 
 
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                     Alžbeta Szalayová                 ..................................................    

 
 

                          Csaba Takács                       .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   

 
 


