Z á p i s n i c a
z 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 02.02.20151 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:
Nikolu Karkeszovú a
Roberta Botla
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 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Návrh platu starostu
Na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov obcí a miest v znení neskorších zmien a predpisov obecné
zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu. Po diskusií obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu od 9. decembra 2014 o 40 % od
základnej tarify.
3. Návrh na odmenu zástupcovi starostu
Starosta predniesol návrh na odmenu zástupcovi starostu vo výške 100,-eur
štvrťročne.

Po diskusii poslanci prijali

Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje odmenu Robertovi Botlovi zástupcovi starostu obce vo výške 100,-Eur štvrťročne.
4. Návrh na odmenu poslancom OZ
Starosta obce odporučil ponechať odmeny pre poslancov za účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva tak ako bolo doteraz, t. j. 10,- Eur za každú účasť na zasadnutí.
Po diskusii poslanci prijali
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje odmeny pre poslancov za účasť na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva 10,- Eur za každú účasť na zasadnutí.
5. Používanie súkromného auta starostu na účely obce
Nakoľko obec nemá služobné auto a veľa treba vybavovať v Senci, Bratislave, atď.
starosta navrhol, že kvôli efektívnemu využitiu času bude používať svoje vlastné auto za
úhradu podľa predpisov.
Po diskusii bolo prijaté
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje používanie súkromného auta starostu na obecné
účely podľa platných predpisov s platnosťou od 1. januára 2015. Povoľovanie a vyúčtovanie
bude vykonávať pracovníčka obecného úradu.
6. Návrh VZN – Zmeny a doplnky č. 1/2013 ( Zvyšný materiál na www stránke
obce)
Starosta oboznámil poslancov s priebehom vypracovania a schvaľovania dodatkov
a doplnkov k územnému plánu obce v roku 2013. Nakoľko sú už všetky potrebné súhlasné
stanoviská od inštitúcií, odporučí starosta tento materiál schváliť.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri:

A. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších
predpisov č. j. OU-BA-OVBP-2014/21928-BLM zo dňa 30. 11. 2014 k územnoplánovacej

dokumentácii ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č.01/2013.
2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky
č.01/2013.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č.01/2013.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny
a doplnky č.01/2013.
3. VZN obce Hrubý Šúr č.1/2015 zo dňa 02.02.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 01/2013 s účinnosťou
od 22.02.2015.

7. Hlavný kontrolór obce
Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec
musí mať hlavného kontrolóra. Preto treba vypísať konkurz, na obsadenia miesta hlavného
kontrolóra.
Poslanci prijali
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypísanie konkurzu na obsadenie miesta hlavného
kontrolóra. ( viď prílohu č. 2).
8. Oslava obecného dňa v auguste 2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo predbežný program na oslavu dňa obce, 770 – té
výročie prvej písomnej spomienky obce. Tento predbežný program je v sobotu:
Výstava starých fotografií
Výstava fotografií z okolia Senca
Premietanie z predchádzajúcich osláv
Prednáška z histórie obce
Ekumenická bohoslužba
Vystúpenie tanečnej skupiny MINI TINI
Vystúpenie dychovky
Vystúpenie R. Kajsera
Vystúpenie MC haver és Teknő
V nedeľu:
Ukážka hasičov, hasičskej techniky,
Futbalový zápas.
Nákup drobných reklamných predmetov.
Hudba: MP trió z Kostolnej pri Dunaji.

9. Súhlas na spracovanie obyčajného rozpočtu
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách obce do 2 000 obyvateľov nemusia
spracovať programový rozpočet. Je to výhodnejšie a jednoduchšie. Musí to schváliť obecné
zastupiteľstvo. Preto sa prijalo
Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovanie obce v jednoduchšom spôsobe, to
znamená, že sa nebude robiť „Programový rozpočet“.
10. Plán činnosti poslancov na volebné obdobie
Starosta obce predostrel pred poslancov požiadavku na vypracovanie plánu činnosti
jednotlivých poslancov. K uvedenému bodu sa vrátia na ďalšej schôdzi zastupiteľstva.
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015
Starosta informoval poslancov, že je výhodné určiť dopredu plán zasadnutí na celý
rok. Preto sa prijalo
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, to vždy
v pondelok o 18:30 hod. v nasledujúcich dňoch:
02.02.2015
06.04.2015
01.06.2015
07.09.2015
02.11.2015
07.12.2015
Podľa nutnosti sa môže zvolávať mimoriadne zasadnutie.
12. Riešenie tzv. Durayovej ulice
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že riešenie tejto ulice už by sa nemal
odkladať. K tomu, aby obecné zastupiteľstvo sa mohlo relevantne k tejto otázke vyjadriť,
treba dať vypracovať projektovú dokumentáciu.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s objednaním projektovej
dokumentácie na Durayovú ulicu s hodnotou do 1 000,- Eur.

13. Žiadosť o používaní obecného erbu
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Mgr. Richarda Putza. Erb chce naďalej
používať na svojej Webovej stránke. Prehlásil, že bude dávať na stránku len pravdivé
a seriózne údaje v rámci slušnosti. P. Putz, ako poslanec OZ, toto prisľúbil.
Po diskusii bolo prijaté
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s používaním erbu obce na webovej stránke
p. Mgr. Putza.
14. Rôzne
V rôznom sa diskutovalo o rôznych problémoch v obci.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Nikola Karkeszová

Robert Botló

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

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

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

