Z á p i s n i c a
z 12.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6.6.2016 v Hrubom Šúri
......................................................................................................................................................
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
chýba poslanec Kiss Ladislav, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Roberta Botlóa a
Mgr. Richarda Putza
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 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Slávnosti obce 2016 - program
Starosta s poslancami prerokovali a upresnili dátum a program Slávnosti obce, čo
prítomní vzali na vedomie.
3. Rozbor hospodárenia v roku 2015
Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie . Poslanci
k rozboru nemali pripomienky
Bolo prijaté
uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s hospodárením obce za rok 2015 bez výhrad
( viď prílohu č.1 ).

4. Záverečný účet obce v roku 2015
Záverečný účet obce bola tiež zaslaný poslancom vopred na preštudovanie . Poslanci
nemali k nemu pripomienky
Bolo prijaté
uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas so záverečným účtom obce za rok 2015 bez
výhrad ( viď prílohu č.2 ).
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za II. polrok 2016.
Poslanci prijali
uznesenie č. 52/2016
obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hrubý Šúr na II. polrok 2016.

6. VZN o odpadoch
Starosta predložil návrh VZN o odpadoch
Po diskusií sa prijalo
uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o odpadoch. ( príloha č.3 )
7. Komunitný plán sociálnych služieb
Starosta predložil návrh Komunitného plánu obce Hrubý Šúr na roky 2016-2018
poslancom na prerokovanie.
Bolo prijaté
uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán obce Hrubý Šúr na roky 2016-2018
bez výhrad. ( príloha č.4 )

8. Žiadosť Mareka Ferencziho
Starosta predostrel poslancom žiadosť pána Mareka Ferencziho o sponzorský
príspevok na prípravu a účasť menovaného spolu s manželkou na súťažiach v Naturálnej
kulturistike.
Bolo prijaté
uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 200,- €.
9. Zmluva o zriadení vecného bremena
Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenskej distribučnej starosta navrhuje
udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce v ktorých sú
umiestnené vedenia. Poslanci prijali
Uznesenie č. 56 /2016
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri s c h v a ľ u j e zriadenie vecných bremien " in
personam", v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 na
pozemkoch:
Parcel. číslo Register KN LV č.
114/2
„C“
350
114/15
„C“
350
114/16
„C”
350
329
„E”
659
( ďalej len "zaťažená nehnuteľnosť")

Výmera v m2
956
125
239
4370

Druh pozemku
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Katastrálne územie
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a bezodplatne.
Vecné bremená spočívajú v povinnosti Obce Hrubý Šúr ako vlastníka zaťaženej
nehnuteľnosti, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b);
Vecné bremeno uvedené v bode a) a vecné bremeno uvedené v bode b) sa vzťahuje na časť
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne (č. 160/2015 zo dňa
10.12.2015 vyhotoviteľ Ing. Jozef Szegfű – AXISGEO, IČO: 33 469 351, úradne overený dňa
11.1.2016, pod č. 2563/2015 ) ako koridor vecného bremena.

10. Rôzne
a. Výmena okien
Starosta oboznámil poslancov s termínom výmeny okien na budove MŠ a ZŠ Hrubý
Šúr. Poslanci vzali informáciu na vedomie.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Botló Róbert

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

Mgr. Putz Richard

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

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

