
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 19. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 15.05.2017 v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. 

 

      Program: Podľa pozvánky 

  

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

všetci poslanci sú  prítomní, takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 

 

   Róberta Botlóa a 

   Ladislava Kissa    

 

 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 z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

splnené. 

 

2. Prístrešok v cintoríne 

 

 Starosta oboznámil poslancov s ponukou na zhotovenie prístrešku na cintoríne. Po 

diskusii sa dohodlo, že sa s realizáciou predmetného prístrešku počká ešte mesiac za účelom 

vypracovania ďalšej vízie, ako by mohol prístrešok vyzerať. 

 

 

3. Odpredaj pozemku pod trafostanicou pri obchode 
 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou Západoslovenskej distribučnej a.s. 

o odkúpenie pozemkov parc.č. 111/53 o výmere 13 m2  a parc.č. 111/54 o výmere 9 m2 , 

spolu 22 m2 za kúpnu cenu 50,00 €/m2 pozemku, čo by predstavovalo kúpnu cenu 

1.100,00 €.  

Po diskusii sa prijalo 

 

uznesenie č. 84/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s  odkúpením pozemkov parc.č. 111/53 o výmere  

13 m2  a parc.č. 111/54 o výmere 9 m2 , spolu 22 m2 za kúpnu cenu 63,00 €/m2 pozemku, čo 

by predstavovalo kúpnu cenu 1.386,00 €.  

 

 

 



4. Zmeny a doplnky k územnému plánu 
 

Starosta predostrel pred zastupiteľstvo žiadosti  p. Turnerovej, p. Turnera, p. Keveždu 

o Zmeny a doplnky k územnému plánu. Poslanci obecného zastupiteľstva sa po diskusii 

dohodli, že predmetný bod zasadnutia sa odročí, a bude prejednaný v neskoršom termíne. 

 

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 a koná.  

  

  

6.  Program na deň obce 

 

Starosta sa informoval, v akom štádiu je organizovanie dňa obce. Poslanci uviedli, že  

program obce ešte nie je úplný, nakoľko niektorí účinkujúci ešte nedali súhlasné stanovisko 

s účinkovaním. Program bude konk retizovaný na ďalšej schôdzi 

 

7. Ponuka na kamerový systém 

 

Starosta oboznámil poslancov s ponukami na kamerový systém pre obec.  

Po diskusii sa prijalo 

 

uznesenie č. 86/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí s namontovaním kamerového systému 

v obci za sumu cca do 7.000,00 €. 

 

 

8. Rôzne 

 

 

 8a) Cesta Martinkovič 

 

 P. Martinkovičová požiadala obec o rekonštrukciu cesty vedľa cintorína. Treba cestu 

opraviť, lebo je už vyjazdená a sú tam jamy. Poslanci sa dohodli na oprave cesty na základe 

cenovej ponuky, ktorú p. Martinkovičová dodá. 

 

 

 8b) Cezhraničná spolupráca s obcou Súr  

 

  Starosta informoval obecné zastupiteľstvo s listom od starostu obce Súr z Maďarska. 

Chceli by navštíviť našu obec v rámci cykloturistiky, a pobudnúť v obci. Poslanci predmetnú 

informáciu vzali na vedomie.  

 

 8c) Zábradlie pred COOP Jednota 

 

 Starosta informoval poslancov s potrebou riešenia parkovania pred COOP Jednota, 

nakoľko vychádzanie z tzv. Družstevnej ulice je nebezpečné kvôli parkujúcim autám na 



chodníku aj napriek zákazovej dopravnej značke. Bude oslovený Dopravný inšpektorát 

v Senci, aby nám poskytol informácie ohľadom vyriešenia predmetnej situácie. 

 

 8d) Vývoz odpadu z bioplynovej stanice 

 

 Niektorí občania namietali, že firma Mačaj vyváža odpad z bioplynovej stanice, ktorá 

veľmi páchne. Treba prešetriť či na to má povolenie a či to nie je škodlivé zdraviu. 

 

8e) Ohradenie pozemku v časti „Sziget“ 

 

Na danom mieste bol vykonaný štátny stavebný dohľad, na základe ktorého bolo 

doručené rozhodnutie na odstránenie stavby. 

 

8f) Žiadosť p. Kierulfovej 

  

P. Zuzana Kierulfová sa opýtala, či môže stavať na svojej parcele č. 47/6 ,ktorá je za 

rampou. Starosta odpovedal: rampa je len dočasná, pozemok je zaradený do územného plánu. 

Podľa toho je tam možnosť postaviť rodinný dom. 

 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

 Overovatelia zápisnice: 

 

    Róbert Botló              ......................................... 

 

    Ladislav Kiss                          ......................................... 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Ladislav Gujber 

 


