Z á p i s n i c a
z 23. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 11.09.2017 v Hrubom Šúri
.......................................................................................................................................
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
chýba poslanec Ladislav Kiss, svoju neúčasť ospravedlnil.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Csabu Takácsa 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 20., 21. a 23 zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
1. Žiadosť p. Turnerovej
Starosta oboznámil poslancov so žiadosť p. Turnerovej o zaradenie parciel č. 759/46
a 759/51 do územného plánu obce. Žiadosť a celá korešpondencia bola poslanom poslaná
e-mailom. Na zastupiteľstve bola prítomná aj pani Turnerová, ktorá dostala aj slovo. Poslanci
v diskusii vysvetlili, že daný pozemok je mimo územného plánu obce, a preto sa nemôže
žiadosti vyhovieť. Nakoniec sa prijalo
Uznesenie č. 93/2017.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zaradením parciel č. 759/46 a 759/51 do územného plánu
obce.
2. Situácia dopravného značenia
e-mailom bol poslaný poslancom návrh na dopravné značenie v obci. Poslanci mohli
daný dokument preštudovať. Prijalo sa
Uznesenie č. 94/2017.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhovaným dopravným značením.

3. Výstavba multifunkčného ihriska
Starosta predostrel pred zastupiteľstvo návrh na vybudovanie multifunkčného ihriska
v obci. Dodal, že také ihrisko je síce dobré, ale žiada stále finančné prostriedky. Pán Takáč,
občan obce prítomný na zasadnutí podotkol, že to je potrebné pre vývoj obce. Po následnej
diskusii poslanci prijali
Uznesenie č. 95/2017.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním multifunkčného ihriska.
4. Vyhodnotenie obecného dňa
Starosta vyhodnotil obecný deň kladne. Neboli žiadne záporne odozvy. Poďakoval
poľovníkom ktorí zabezpečili občerstvenie, aj všetkým poslancom a pracovníkom obce, ktorí
pomáhali pri tejto akcii. Náklady na celú akciu činili 1.879,03 €. Prijalo sa
Uznesenie č. 96/2017.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákladmi 1.879,03 Eur na usporiadanie obecného
dňa.
5. Návšteva obce Súr v Maďarsku
Starosta poďakoval všetkým účastníkom, ktorí boli v Maďarskom Súri.
Reprezentovali sme Hrubý Šúr dôstojne, aj keď sme futbalový zápas prehrali.
7. Rôzne
V rôznom starosta informoval o projekte na verejné osvetlenie, o podaných
projektoch a o kauze Trubač.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Csaba Takács
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