
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 13.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 27.06.2016 

v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

    Program:  1. Žiadosť p. Kevezsdovej 

  2. Zmluva o spolupráci zabezpečení systému združeného nakladania s 

odpadmi z obalov 

  3. Žiadosť obyvateľov z lesa na spevnenie cesty 

  4. Žiadosť o odkúpenie parcely pod vysielačom O2 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že   

všetcia poslanci sú prítomní.                           

 

  

 

1. Žiadosť p. Viery Kevezsdovej 
 

 P. Kevezsdová predniesla žiadosť o povolenie stavby 3 rodinných domov na parcele č. 

300/25. Starosta uviedol, že parcela je mimo zastavanej časti obce. Po diskusií poslanci 

s hlasovaním 4 za a 1 proti prijali  

 

 

Uznesenie č. 57/2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postavením 3 rodinných domov na parcele č. 300/25 

v k. u. Hrubý Šúr. Na základe tohto uznesenia p. Kevezsda odstráni drevené stĺpy z cesty 

parc. č. 308/1.  

 

 

2. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s 

odpadmi z obalov 

 

Starosta uviedol, že obce musia do konca mesiaca uzavrieť zmluvu s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, prevádzkujúca a zabezpečujúca 

vykonanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo 

ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a zber vytriedených zložiek obalových 

komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov. 

V okrese Senec sa starostovia dohodli, že zmluvu podpíšu s tou istou firmou. Je to firma 

Recyklogrup. Poslanci nemali námietky,  prijalo sa  

 

Uznesenie č. 58/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby sa Zmluva o spolupráci zabezpečení systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov uzavrela s firmou Recyklogroup, a.s.. 

 

  



3. Žiadosť obyvateľov z lesa na spevnenie cesty 

 

 

Starosta predostrel pred poslancov žiadosť obyvateľov z lesa na príspevok na  

spevnenie cesty parc. č.  782/17. Ďalej starosta uznal, že sľúbil príspevok vo výške 3 000,- 

Eur. Poslanci namietali, že parcela pod cestou nie je v majetku obce, tak na to sa nemôžu dať 

finančné prostriedky z obecného rozpočtu. Na základe toho starosta navrhoval ďalšie jednanie 

a tému uzavrel. 

 

 

4. Žiadosť o prenájom pozemku pod vysielačkou O2 

 

Starosta obce predniesol žiadosť o prenájom časti pozemku z parcely č. 481 v k. ú. 

Hrubý Šúr vo výmere 100 m2 na postavenie stožiaru vysielača pre O2. Navrhovaná výška 

prenájmu je 1 500,- eur ročne. Po diskusií poslanci navrhovali zvýšiť nájomné na 3 000,- Eur 

a prijali 

 

Uznesenie č. 59/2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s prenájmom pozemku vo výmere 100 m2 za 

ročné nájomné 3 000,- Eur za podmienok dodržania zákonného postupu podľa zákona 

o verejnom obstarávaní a zákona o majetku obce. 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  

                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


