
  

Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 18. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 06.03.2017 v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. 

 

      Program: Podľa pozvánky 

  

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

chýba poslanec Mgr. Richard Putz. 

 

 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, 

poslanci nemali žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo k prerokovaniu jednotlivých bodov 

programu. 

 

1. Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

splnené. 

 

2. Plnenie rozpočtu obce v roku 2016 

 

 Výsledok hospodárenia za rok 2016 bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. 

Poslanci k rozboru nemali žiadne pripomienky 

Bolo prijaté  

 

uznesenie č. 78/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje súhlas s hospodárením obce za rok 2016 bez výhrad 

( viď prílohu č.1). 

 

 

3. Žiadosť p.Trubača, Kubovčáka a Trubača o vyjadrenie k zmene druhu 

pozemku 
 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo s podaním  p.Trubača, Kubovčáka a Trubača 

o zmene druhu pozemku. 

Po diskusii bolo prijaté 

 

uznesenie č. 79/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou  druhu pozemku  z ornej pôdy na ovocný 

sad na parcelách č. 548/3, 548/4, 548/5 v k.ú. Hrubý Šúr. 



 

4. VZN o stanovení výšky poplatku za rozvoj – zmena zákona 
 

Nakoľko došlo k zmene Zákona o miestnom poplatku za rozvoj, bolo potrebné zmeniť 

aj VZN o miestnom poplatku za rozvoj.  

 

Po diskusii sa prijalo 

 

uznesenie č. 80/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj (Príloha č. 2). 

 

5. Informácia o nových prechodoch pre peších 

 

Starosta informoval poslancov o stave vybavovania ohľadom zriadenia nových 

prechodov pre peších. V uvedenej veci sa ďalej jedná.  

  

  

6.  Prestavba poschodia športovej budovy na materskú školu 

 

Na základe uznesenia č. 72/2016 sa vypracoval projektový zámer na prestavbu 

poschodia na športovej budove. Tento zámer bol schválený na BSK. Preto sa pristupuje 

k vypracovaniu projektu na ministerstvo. Celková výška oprávnených výdavkov bude  

do 200 000 Eur, z toho 5% vlastných zdrojov do 10 000 Eur.   

Bolo prijaté 

 

uznesenie č. 81/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zmena užívania podkrovia na materskú 

škôlku“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú́ v súlade s 

platným uzemním planom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške maximálne 10 000 eur v súlade spomienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

  

7. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo s výsledkom kontrolnej  

činnosti za rok 2016.  

Bolo prijaté  

 

          uznesenie č. 82/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2016. 

 

 

 



8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia. 

 

Starosta dal na zváženie poslancom možnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia  

či ísť do rekonštrukcie a ak áno, akou formou. Poslanci sa rozhodli, že materiál presunú na 

ďalšie zasadnutie. 

 

 

9. Ponuka na kamerový systém 

 

Starosta oboznámil poslancov s ponukou na kamerový systém pre obec. Dohodlo sa,  

že sa bude vo veci ďalej jednať, budú sa žiadať aj ďalšie ponuky. 

 

 10.   Rôzne 

 

 

10a) Správa audítora 

 

Starosta oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora. 

Po diskusii bolo prijaté  

 

uznesenie č. 83/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora.  

 

 10b) Obecný deň 

 

  Starosta informoval obecné zastupiteľstvo s doterajšími prípravami na deň obce, 

konkretizovať sa bude na ďalšej schôdzi. 

 

 10c) Správa o knižnici 

 

 Pracovníčka knižnice informovala poslancov s chodom knižnice, počtom kníh, počtom 

návštevníkov. 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

 Overovatelia zápisnice: 

 

    Mgr. Nikola Karkeszová         ......................................... 

 

    Csaba Takács                          ......................................... 

 

 

 

 

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

      Ing. Ladislav Gujber 

             starosta obce 


