Z á p i s n i c a
z 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 11.04.2016 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
chýbajú poslanci Botló Róbert a Kiss Ladislav, ktorí svoju neprítomnosť ospravedlnili.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Mgr. Nikolu Karkeszovú 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.
1. Kontrola plnenia uznesení z 9. a 10. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.

2. Prerokovanie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu a prijali
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov berie
na vedomie, že na základe uznesenia č. 34/2015 zo dňa 7.12.2015 bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so
zvýšením o 40 %, pričom na základe § 3 ods.1 citovaného zákona – starostovi od 1.1.2016
patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Schvaľuje podľa § 4 ods.2
citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 40 %.

3. Slávnosti obce 2016 - program
Starosta predostrel pred poslancov potrebu presne určiť dátum a skonkretizovať
program dňa obce. Taktiež osloviť miestne organizácie v súvislosti s usporiadaním dňa obce.

4. Vyhodnotenie obecnej zabíjačky
Starosta obce spolu s poslancami prítomnými na zasadnutí hodnotil obecnú zabíjačku
kladne. Na tejto akcii sa zúčastnilo veľa obyvateľov obce, a mala veľký úspech.
5. Vyrezanie stromov na ihrisku - informácia
Starosta informoval poslancov o potrebe vyrezania stromov na ihrisku. Tento
výrub bol potrebný, nakoľko stromy boli vo veľmi zlom stave, a hrozil úraz. Nakoľko
v blízkosti sa nachádza aj detské ihrisko, bolo nevyhnutné danú situáciu riešiť výrubom. Na
jeseň budú stromy opäť vysadené, a vyrúbané nahradené novými.
6. Prístrešok na cintoríne drevo - kov
Starosta dal na zváženie poslancom dve alternatívy zhotovenia prístrešku na cintoríne.
Jedna alternatíva - zhotovenie prístrešku z dreva, druhá – zhotovenie prístrešku z kovu
Po diskusií sa prijalo
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že prístrešok na cintoríne má byť zhotovený z dreva
7. Rekonštrukcia zastávky v časti Bajcs
Starosta informoval zastupiteľstvo o zrekonštruovaní zastávky v časti Bajcs. Táto
zastávka bola v zlom stave a bolo potrebné ju zrekonštruovať. Tieto práce sa vykonali,
zastávka sa zrekonštruovala , upevnila sa na ňu aj tabuľa, označujúca presný názov
predmetnej zastávky. Tieto rekonštrukčné práce stáli 640,- Eur.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.

8. Rôzne
a. Rada školy
Pri materskej a základných školách je zriadená rada školy. Do týchto rád treba
delegovať dvoch členov od obecného zastupiteľstva. Po diskusií poslanci prijali
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov do rady materskej školy, základnej
školy a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Nikolu Karkeszovú
a Csabu Takácsa.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Nikola Karkeszová

..................................................

Csaba Takács

.................................................

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

