
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 20. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 05.06.2017 v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. 

 

      Program: Podľa pozvánky 

  

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

chýbajú poslanci Robert Botló a Ladislav Kiss, svoju neúčasť ospravedlnili. 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 

 

   Mgr. Nikolu Karkeszovú a 

   Mgr. Richarda Putza    

 

 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 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

splnené. 

 

2. Zmena riaditeľky na čele MŠ 

 

 Starosta oboznámil poslancov so zmenou na poste riaditeľky MŠ od 1. júla2017. 

Predstavil novú riaditeľku Mgr. Evu Danisovú a poďakoval pani Terézii Pollákovej za jej 

dlhoročnú prácu vo funkcii riaditeľky MŠ. 

 

 

3. Záverečný účet obce 
 

Záverečný účet obce bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Hlavná 

kontrolórka podala správu k záverečnému účtu, bez pripomienok. Poslanci tiež nemali  

k nemu pripomienky. 

 

Bolo prijaté 

 

uznesenie č. 87/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas so záverečným účtom obce na rok 2016 bez 

výhrad ( viď prílohu č.1 ) 

 

 

 



 

4. Riešenie prevodu cesty v lese 
 

Starosta predostrel pred zastupiteľstvo žiadosť o prevod cesty č. parc. 782/17 od 

Slovenského pozemkového fondu na obec. To sa rozšírilo o parcelu č.782/14. K prevodu 

treba vypracovať územné rozhodnutie. Celý prevod aj s vypracovaním územného rozhodnutia 

by financovali obyvatelia dotknutého územia. Nakoľko sa pôvodná žiadosť rozšírila o ďalšiu 

parcelu,  prerokovanie tohto bodu sa presúva na neskorší termín. 

 

5. Informácia o jednaní ohľadne vody v ramene Malého Dunaja 

 

Starosta informoval poslancov o stave veci ohľadom vody v ramene Malého Dunaja. 

Vo veci boli požiadaný  Ministerstvo životného prostredia aj Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. o spoluprácu pri oživení predmetného ramena. S odpoveďou Slovenského 

vodohospodárskeho podniku boli poslanci oboznámení ( viď prílohu č. 2 ).  

  

6.  Program na deň obce 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že program na deň obce je konkretizovaný,  

čo poslanci vzali na vedomie. 

 

 

7. Rôzne 

 

 

 7a) Prevod cesty - Jasenovec 

 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou p. Jasenovca o prevod cesty na obec 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo   

 

uznesenie č. 88/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri    súhlasí  s kúpou pozemku  

parc. č.  300/74 vo výmere 4 037 m2 komunikácia, parc. reg. „C“  za cenu 1,- € (jedno 

euro). 
 

 

 7b) Čistenie Malého Dunaja 

 

  Starosta informoval obecné zastupiteľstvo s uskutočnením už každoročne sa 

opakujúcej akcie čistenia ramena Malého Dunaja, ktoré sa uskutoční dňa 24.júna 2017, 

od 8,00 hod., teraz pod názvom „Deň pre Dunaj – Duna nap“, pod záštitou ministra životného 

prostredia Lászlóa Solymosa. Preto starosta obce volá všetkých poslancov aj priateľov na túto 

akciu.  Zraz dobrovoľníkov bude pri Poľovníckej chate. 

 

 

 

 

 



 7c) Plán práce kontrolóra na II. polrok 2017 

 

 Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za II. polrok 2017. 

 

Poslanci prijali 

 

uznesenie č. 89/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce 

Hrubý Šúr na II. polrok 2016. 

 

 7d) Cezhraničná spolupráca s obcou Súr z Maďarska 

 

 Starosta informoval poslancov s uskutočnením stretnutia s občanmi obce Súr, ktoré 

stretnutie bude potrebné zafinancovať. 

 

Po diskusii sa prijalo 

 

uznesenie č. 90/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením stretnutia medzi občanmi oboch obcí  

s výdavkami v celkovej výške do cca 1.500,- €. 

 

 

 

 

 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

 Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

      Ing. Ladislav Gujber 

 


