Z á p i s n i c a
z 16..zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 12.9.2016 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:
Ladislava Kissa a
Mgr. Nikolu Karkeszovú
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. Slávnosti obce 2016 - vyhodnotenie
Starosta s poslancami vyhodnotili kladne slávnosti obce. Odozva od občanov bola
dobrá, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia boli v celku spokojní. Celkové výdavky spojené so
slávnosťami činili 1824,14 Eur.
3. Rozbor hospodárenia v 1. polroku 2016
Rozbor hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie . Preto starosta
vyzdvihol len niektoré body z rozboru hospodárenia.
Bolo prijaté
uznesenie č.62 /2016
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 ( viď
prílohu č.1 ).

4. VZN o stanovení výšky poplatku za rozvoj
Starosta informoval poslancov o možnosti vydania VZN o poplatku za rozvoj.
Konkrétne stanovisko sa prijme na nasledujúcej schôdzi.
5. Stanovisko k projektovej dokumentácii VN a NN rozvod – 2.variant
Starosta predložil žiadosť Západoslovenskej distribučnej o stanovisko k projektovej
dokumentácii stavby DS Hrubý Šúr VN 435 – VNK. Jedná sa o zokruhovanie dvoch
trafostaníc a ukladanie VN rozvodu do zeme. Ďalej o vybudovanie novej trafostanice pri
futbalovom ihrisku. Po diskusií bolo prijaté
uznesenie č 63/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s projektovou dokumentáciou.
6. List Ing. Evy Frančekovej - prejednanie
Starosta predostrel pred poslancov list Ing. Frančekovej ohľadne základnej školy. Na
„skúsenosti“ Ing. Frančekovej reagovala a odpovedala Mgr. Stoláriková riaditeľka ZŠ.
Nakoniec sa celá diskusia uzavrela s tým, že sa zlepší informovanosť rodičov a aj Webstránka
sa dá do poriadku.
7. Rôzne
a. Deň dôchodcov
Október je mesiac úcty k starším ľuďom preto je zvykom osláviť dôchodcov
a jubilantov v obci. Pozvaní budú občania, ktorí v roku 2016 dovŕšili 62 rokov života. Ďalej
schvaľuje náklady na oslavu v hodnote 1000,- Eur.
Prijalo sa
uznesenie č 64/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie dňa dôchodcov s tým, že sa pozvú
občania, ktorí dovŕšili v roku 2016 62 rokov. Ďalej schvaľuje náklady na oslavu v hodnote do
1000,- Eur.
b. Mikulášska oslava
Starosta navrhuje aj tento rok osláviť Mikuláša. Poslanci navrhli, aby sa oslava konala
na dvore základnej školy pod prístreškom. Pracovníci škôl spravia varené víno a čaj. Celkové
náklady oslavy budú do 600,- Eur.
Bolo prijaté

uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie Mikulášskej oslavy s celkovými
nákladmi do 6 00,- Eur.
c. Žiadosť Sekostavu spol. s.r.o.
Starosta predostrel pred zastupiteľstvo žiadosť Sekostavu spol.s.r.o. o povolenie
prerábky v areáli PD Hrubý Šúr – sýpky na 1 izbové byty. K predmetnej žiadosti sa poslanci
vyjadria na nasledujúcej schôdzi.
d. Tzv. Révayova ulica
Starosta oboznámil poslancov so stavom chodníka a vodovodných poklopov pri
novovybudovanej cesty. Na opätovné urgovanie a reklamácie sa nestalo nič, len ďalšie sľuby.
Starosta nakoniec navrhol, že poklopy spravia zamestnanci obce a náklady sa vyfakturujú
investorovi. Poslanci s tým súhlasili.
e. Vyznačenie dvoch prechodov pre chodcov
Pán poslanec Kiss Ladislav predniesol žiadosť o vytvorenie dvoch nových prechodov
pre chodcov a to pri ihrisku č. d. 280 a pri Ekocentre č.d.237. Zistia sa podmienky, za ktorých
je možné tieto prechody zrealizovať. Po zistení podmienok sa k tejto problematike vrátime na
ďalšej schôdzi.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Ladislav Kiss

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

Mgr. Nikola Karkeszová

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

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

