
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 17.októbra 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  

      Júliusa Botla 
 

 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 7. a 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

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

2.  Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2011  
 

 Poslanci obdržali rozbor už pred zasadnutím, mohli preštudovať jednotlivé položky. 
Preto starosta prešiel len niektoré body z rozboru hospodárenia obce. Bolo prijaté  
 

uznesenie č. 22/2011 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011. 

 
3. Obecný deň 
 
Starosta informoval poslancov s dopadom akcie „ Obecný deň “. Informoval 
o príspevku Bratislavskej župy v hodnote 980,- €. 

 
4. Projekt zateplenia školy 
 
Starosta informoval zastupiteľstvo o možnosti podať projekt na zateplenie základnej 

a materskej školy. Hodnota projektu je cca 200 000,- €. Spolufinancovanie je 5%. Projektová 
dokumentácia sa vypracováva s Ing. Kamenárom. Po diskusií poslanci prijali 

 
uznesenie č. 23/2011 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním projektu na Ministerstvo životného 



prostredia na zateplenie základnej a materskej školy, zároveň súhlasí s prefinancovaním 5% 
z ceny projektu. 
 

5. Otváracie hodiny autobazáru 

 
Starosta informoval poslancov so žiadosťou na schválenie prevádzkovej doby 

spoločnosti H & SZ, s.r.o. 
 

Po diskusii poslanci prijali  
 
 

uznesenie č. 24/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s prevádzkovou dobou pre prevádzku  

AUTOBAZÁR H & SZ, s.r.o. Hrubý Šúr ( viď príl.č.1 )  
 

6.   Predaj pekárenských výrobkov 
 
Starosta obce  predniesol žiadosť Pekár Majster s.r.o. o povolenie predaja 

pekárenských a cukrárenských výrobkov mobilným predajným autom. 
 
Po diskusii poslanci prijali  

 
uznesenie č. 25/2011 

 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pekárenských a cukrárenských výrobkov 
v obci mobilným predajným autom bezodplatne. 
 

7. Rôzne 

 

a. VZN o poplatkoch v školstve 
 

Starosta informoval  poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle § 6 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná vydať 
VZN o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní 
zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených 
s činnosťou škôl a školských zariadení a úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov.  
 
 Po diskusii bolo prijaté   
 

uznesenie č. 26/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o zápise detí do 1. ročníka základnej školy 
a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby 
mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení a úhradu 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 
 
 



b. Oslavy Mikuláša 

 
Starosta navrhuje aj tento rok osláviť Mikuláša. Poslanci navrhli, aby sa oslava konala 

na dvore základnej školy  Pod prístreškom. Bolo prijaté  
 
 

uznesenie č. 27/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s usporiadaním osláv Mikuláša s nákladmi 200 €. 

 
c. VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

 
Starosta informoval poslancov s potrebou prijatia VZN na ďalšie roky počnúc rokom  

2012. 
 

d. Stará škola 

 
Uchádzač o starú školu, OD ARTÚR, v zastúpení Ing. Arch Kierulfovej sa zúčastnila  

na prerokovaní tohto bodu programu. Predniesla, že budovu chcú používať ako školiace 
centrum, nechajú vonkajší vzhľad, zrekonštruujú budovu a prikúpia aj zo dvora parcelu cca 4 
áre.  Poslanci s ponukou súhlasili s tým, že výmera a presná cena sa určia po presnom 
vymeraní parcely. Prijalo sa  
 

 

uznesenie č. 28/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom starej školy OD ARTÚR.  
 
   

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

 
 

                          Július Botló                 .................................................. 
                          
 
 
                                   .................................. 
                                               Ing. Ladislav Gujber  
                                 starosta obce   

 
 


