Z á p i s n i c a
z 25. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 05.03.2018 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:
Ladislava Kissa 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 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Návrh na rekonštrukciu dopravného značenia v obci
Starosta zaslal poslancom na preštudovanie materiály na rekonštrukciu dopravného
značenia v obci. Taktiež uviedol, že sa pokúsime získať dotáciu podľa Výnosu Ministerstva
financií SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 102/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu dopravného značenia
v obci .
3. Výstavba nových prechodov v obci na štátnej ceste II/503
Poslancom boli vopred zaslané materiály ohľadne výstavby prechodov v obci na
preštudovanie, aby sa mohlo o tejto téme diskutovať.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 103/2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje výstavbu nových prechodov v obci na
štátnej ceste II/503.

4. Vybudovanie kamerového systému v obci
Starosta zaslal poslancom cenové ponuky na vybudovanie kamerového systému
v obci. Po vyhodnotení ponúk a následnej diskusii
sa prijalo
uznesenie č. 104/2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí s vybudovaním kamerového systému
v obci
5. Riešenie výstavby na parcele č. 300/25
Starosta informoval poslancov s potrebou riešenia výstavby na parc. č. 300/25
a následne dal slovo pánovi Keveždovi, , ktorý uviedol nasledovné :
- „mali sme súhlasné stanovisko o výstavbe na 3 rodinné domy a začali sme stavať
- obec mala otvoriť územný plán obce a zaradiť pozemok na výstavbu nášho
rodinného domu k čomu nedošlo, to je dôvod na základe ktorého sme sa dopustili
porušenia stavebného zákona
- pričom sme ochotní zaplatiť pokutu, ktorej výška je obvyklá v danom mieste za
porušenie zákona“.
Na základe uvedeného sa diskutovalo o možnostiach riešenia vzniknutého problému. Jediné
riešenie problému je otvoriť územný plán obce a dať vypracovať zmeny a doplnky
k územnému plánu. P. poslanec Kiss navrhol, aby bola zvolaná verejná schôdza na
prejednanie zmien a doplnkov. Tento návrh neprešiel hlasovaním.
Potom starosta dal hlasovať o vypracovaní zmien a doplnkov k územnému plánu.
Po hlasovaní 4 – za, 1 – proti (Mgr. Richard Putz) bolo prijaté
uznesenie č. 105/2018
Poslanci schválili vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce.
6. Dotácia na cestu
Starosta informoval poslancov s poskytnutím dotácie na tzv. Durayovu ulicu vo výške
65 791,19 Eur. Starosta podpísal zmluvu riadiacim orgánom, a po právoplatnosti zmluvy bude
ďalej postupovať podľa smerníc.
Poslanci informáciu brali na vedomie.
7. Deň obce 2018
Starosta pripomenul poslancom , že sa pomaly blíži dátum usporiadania dňa obce,
ktorý sa koná už tradične poslednú augustovú sobotu, tento rok to pripadá na 25. augusta.
Treba porozmýšľať o programe, o účinkujúcich. Toto sa upresní na ďalšej schôdzi.

8. Súkromná bezpečnostná služba
Starosta informoval poslancov s ponukou Súkromnej bezpečnostnej služby Defense
Pro, s.r.o. o poskytovanie bezpečnostnej služby a ochrany objektu, ktoré materiály boli
zaslané poslancom vopred na preštudovanie.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 106/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s podpísaním Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej
služby ochrany objektu so Súkromnou bezpečnostnou službou Defense Pro s.r.o,.
9. Plánované stavby
a. Ulica pri čerpačke
Starosta informoval poslancov s riešením ulice „pri čerpačke “ s tým, že ešte pred
asfaltovaním by sa mali dať do zeme potrubia potrebné pre kanalizáciu, aby sa
predišlo rozbitiu novo asfaltovanej ulice. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
b. Chodník na cintoríne
Starosta informoval poslancov o zámere vybudovať chodník na cintoríne, o ktorom
zámere zaslal poslancom náčrt. Je potrebné stavbu zamerať a následne vyžiadať cenovú
ponuku na vybudovanie chodníkov.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 107/2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne podporuje zámer vybudovať chodník na
cintoríne.
c. Gumová podlaha na detské ihriská
Na základe revízie detských ihrísk nám boli vytknuté určité nedostatky, ktoré je treba
odstrániť. Jedná sa o gumové podlahy pod detské atrakcie a hojdačky.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 108/2018
Poslanci jednohlasne schválili postupnú realizáciu gumovej podlahy na detské ihriská.

d. Kanalizácia v obci – Projekt
Nakoľko sa nachádzame na Žitnom ostrove – zásobárňou pitnej vody, je potrebné sa
zamyslieť nad nutnosťou vybudovania kanalizácie v obci. Nakoľko sa plánuje zverejnenie
výzvy na vybudovanie splaškovej kanalizácie, bolo by potrebné vyhotoviť projekt na
realizáciu kanalizácie.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 109/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhotovením projektu na kanalizáciu obce.
10. Rôzne
a. Vyhodnotenie činnosti Miestnej ľudovej knižnice za r. 2017
Pani Etela Borsová , vedúca MĽK vyhodnotila činnosť MĽK nasledovne: Knižnica je
otvorená týždenne 2 hodiny – každú sobotu od 15,00 do 17,00 hod. V knižnici je spolu 4613
kníh v celkovej hodnote 8426,23 €. Vypožičalo sa 487 ks kníh, návštevníkov bolo 466, z toho
272 detí do 15 rokov. Zapísaných je 85 čitateľov, zápisné je 0,50 eur.
b. Správa hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka informovala poslancov s výsledkom kontroly účtovných dokladov
za I. polrok 2017. Našli sa určité nedostatky, ktoré sa budú postupne odstraňovať. Poslanci
správu vzali na vedomie.
Ďalej sa ešte diskutovalo o potrebe vymeniť plot medzi školou a škôlkou, o plote v
lese a o miestnej zvonici.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Ladislav Kiss

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

Mgr. Richard Putz

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

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

