
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
zo 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 12.12.2016 v Hrubom 

Šúri 

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

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

    Program: Podľa pozvánky  

 

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

chýba poslanec Csaba Takács, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil.                           

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 

 

                                 Mgr. Richarda Putza  a    

      Roberta Botlóa. 

 

 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 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 

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

splnené. 

 

2. Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 

 

Starosta predniesol poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2017,2018,2019 ktorý 

dostali vopred na preštudovanie.  

Bolo prijaté 

 

uznesenie č. 66 /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 bez 

výhrad. 

 

3. Návrh VZN o miestnom poplatku za odvoz odpadu na roky od 2017 

 

  Starosta predložil návrh VZN o odpadoch od r. 2017 

 

Bolo prijaté 

 

uznesenie č.67 /2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnom poplatku za odvoz odpadu na roky 

od 2017. 



4. VZN o stanovení výšky poplatku za rozvoj 

 

Starosta predostrel pred poslancov návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj.  

Po diskusii bolo prijaté  

 

uznesenie č. 68 /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

 

5. Žiadosť p. Janka na prestavbu sila na ubytovňu 

 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou Sekostavu spol. s.r.o. o povolenie 

prerábky v areáli PD Hrubý Šúr – sýpky na 1 izbové byty.  

 Po diskusii sa prijalo  

 

     uznesenie č  69 /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne nesúhlasí s prestavbou sýpky na 1-izbové byty. 

 

  

6. Krízový štáb obce - informácia   

 

Starosta informoval poslancov ohľadne krízového štábu obce a to konkrétne kontaktmi 

na krízový štáb a jednotky civilnej ochrany obce a vedúcich jednotiek CO v obci. 

 

 

7. Informácia o nových prechodoch pre peších 

 

Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou za vypracovanie projektovej  

dokumentácie pre stavebné povolenie – Cestné priechody na ceste II/503 v Hrubom Šúre. 

 

Po diskusii bolo prijaté 

 

uznesenie č.  70/2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie –Cestné priechody na ceste II/503 v Hrubom Šúre v hodnote 1164,-€. 

 

 

8. Príspevok za členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu 

 

Obec Hrubý Šúr je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Seneckom  

okrese. Zatiaľ členské sa vrátilo vždy cez dotácie na spoločenské akcie naspäť. Preto starosta 

navrhuje zaplatiť členský príspevok vo výške 1 000,- Eur. Po diskusií sa prijalo 

 

uznesenie č. 71/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s členským príspevkom 1 000,- Eur pre  

Oblastnú organizáciu cestovného ruchu v Seneckom okrese. 



9. Prestavba poschodia športovej budovy na materskú školu 

 

Na základe kapacity našej materskej školy, a počtu narodených detí v posledných 

rokoch bude treba rozmýšľať na riešení umiestnenia detí. Teraz, je možnosť získavania 

dotácie na rozšírenie materských škôl. Treba vypracovať projekt a projektový zámer. Na 

vypracovanie je potrebná firma, ktorá to vie vypracovať. Na základe skúseností starosta 

navrhoval firmu MCassis consult s.r.o. Cena za podávanie projektového zámeru a následne 

projektu bude 2 400,- Eur vrátane DPH. Po diskusií sa prijalo 

 

uznesenie č. 72/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním zmluvy o spolupráci s firmou  

 MCassis consult s.r.o  za cenu 2 400,- Eur s DPH.  

 

10. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na I. polrok 2017. 

 

 Poslanci prijali 

 

uznesenie č.73 /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Hrubý Šúr na I. polrok 2017. 

 

 

11.  Návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Západoslovenskej distribučnej  

o odsúhlasenie Zmluvy o zriadení vecných bremien a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

Jedná sa o položenie vedenia vysokého napätia do zeme a o vybudovanie novej trafostanice. 

Navrhnutá cena za zriadenie vecných bremien je 10,- Eur za 1 m trasy, a cena za odkúpenie 

pozemku je 44,-Eur/m2. V diskusií poslanci vyjadrili názor, že navrhnuté ceny 

Západoslovenskou distribúciou sú nízke, preto navrhujú 20,- Eur za meter uloženého vedenia 

a 65,- Eur za predaj pozemku. 

Prijalo sa  

uznesenie č. 74/2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecných bremien na parcely  

registra „C“ č. 385/17, 385/27, 385/28, 121/3, 120/20, 122/66, 385/1, registra „E“ 481 a 735 

s odplatou 20,- Eur za 1m trasy elektrického vedenia a súhlasí s odpredajom časti parcely č. 

385/1 za hodnotu 65,- Eur/m2. 

 

12.  Rôzne 

 

a. Súhlas s používaním erbu obce – p. Putz Richard 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Mgr. Richarda Putza o používaní erbu  

obce na svojej webovej stránke. Ako poslanec OZ prehlásil, že na stránku bude dávať len 



pravdivé a seriózne údaje v rámci slušnosti. 

Bolo prijaté 

 

uznesenie č.75 /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s používaním erbu obce na webovej stránke p. Mgr. 

Putza s poznámkou na stránke, že to nie je oficiálna stránka obce.  

 

 

b. Žiadosť p. Keveždovej Veroniky 

 

Starosta predostrel pred zastupiteľstvo žiadosť p. Keveždovej Veroniky, aby na  

základe Uznesenia obecného zastupiteľstva zaradil parc. č. 300/25 do územného plánu obce 

Hrubý Šúr. 

Prijalo sa 

 

uznesenie č. 76/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením parcely č. 300/25 v k. ú. Hrubý Šúr do 

 územného plánu obce pri najbližšom spracovaní zmien a doplnkov k územnému plánu obce.  

 

c. Riešenie ohradenia parciel č. 548/3, 548/4 a 548/5 

 

Na základe informácie poslancov starosta zistil, že sa stavia plot na parcelách č. 548/3,  

548/4 a 548/5. Majiteľmi sú p. Trubač Peter, Trubač Pavol a Kubovčák Martin, ktorý boli 

pozvaní aj na zastupiteľstvo. Starosta sa ich opýtal, čo tam plánujú, lebo plot je čierna stavba. 

Vysvetľovali, že tam chcú zrealizovať ovocný sad a potrebujú to mať ohradené. Poslanci proti 

ovocnému sadu nemali žiadne námietky, ale nesúhlasia s postavením plotu. Prijalo sa  

 

     uznesenie č. 77  /2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s postavením plotu okolo parciel č. 548/3, 548/4 

a 548/5.  

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

                             Robert  Botló             ..................................................    

 

 

     Mgr. Richard Putz    ................................................. 

                          

 

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  

                                  starosta obce   

 


