Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 21.05.2018 v Hrubom Šúri
.......................................................................................................................................
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
Ladislav Kiss chýba, je ospravedlnený, ostatní poslanci sú prítomní.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Csabu Takácsa a
Mgr. Nikolu Karkeszovú
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 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia č. 103,
106 sú splnené. Uznesenia č. 102, 105 a 109 sa postupne plnia, a plnenie uznesení č. 104, 107
a 108 sa odložilo kvôli úspore na projekty na kanalizáciu.
2. Žiadosť o dotáciu – Bethlen Gábor Alap
Starosta informoval poslancov o podaní projektu na rekonštrukciu starej
materskej školy na Bethlen Gábor Alap. Žiadal 49 mill. forintov. Výsledok bude známy
v nasledujúcich dňoch. Poslanci informáciu brali na vedomie.
3. Dotácia na rozšírenie materskej školy
Starosta informoval poslancov, že projekt, ktorý bol podaný na rozšírenie materskej
školy v podkroví športovej budovy bol úspešný. Obec dostala rozhodnutie na 166 323,81 Eur.
Teraz sa vypracováva zmluva a pripravuje sa verejné obstarávanie. Poslanci informáciu brali
na vedomie.
4. Návrh na rekonštrukciu dopravného značenia v obci
Starosta zdôraznil nutnosť rekonštrukcie dopravného značenia v obci. Poslanci
súhlasili a potvrdili
uznesenie č. 102/2018
ktorým schválili rekonštrukciu dopravného značenia v obci .

5. Dokončenie cesty pri čerpačke
Nakoľko cesta pri čerpacej stanici vody ešte nie je dokončená, teoreticky je to ešte
stavenisko. Stala sa tam aj dopravná nehoda, ale polícia nemohla zasahovať. Preto je nutné
cestu dokončiť. Lenže kvôli kanalizácií dokončiť celkom cestu nie je efektívne. Preto sa
hľadajú dočasné riešenia. Podľa finančnej situácie obce sa položia potrubia kanalizácie pod
cestu, a potom sa cesta dorobí. Poslanci s týmto riešením súhlasili.
6. Zmena rozpočtu
Starosta informoval poslancov, že oproti očakávaniu podiel daní z príjmu fyzických
osôb bude vyšší, tieto financie sa budú využívať na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu
a na predprípravu kanalizácie do plánovaných ciest. Po diskusií sa prijalo
uznesenie č. 110/2018.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou rozpočtu.
7. Predaj parcely č. 35/5 412 m2 pri základnej škole
Starosta pripomenul poslancom , že uznesením č. 104/2014 bol odsúhlasený predaj
parcely č. 35/5 vo výmere 412 m2 za cenu 7 900,- Eur. Nakoľko sa predaj neuskutočnil,
a odvtedy uplynuli už 4 roky, treba toto uznesenie prehodnotiť. Poslanci trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov prijali nové
uznesenie č. 111/2018.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na liste vlastníctva č. 350 - kat. úz.
Hrubý Šúr parc. č. 35/5 vo výmere 412 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“
za cenu 7 900,- Eur. v prospech :
Patrik Winkler, rodený Winkler, narodený 27.11.1960, bytom Majerníkova 34, Bratislava
a manž. Silvia Winkler, rodená Jarošová narodená 11.03.1991, bytom Hrubý Šúr č.254
priamym predajom v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Všeobecná hodnota pozemku
podľa znaleckého posudku číslo14/2012 zo dňa 08.02.2012 vyhotoveného znalcom Ing.
Karolom Follrichom je 7700,- €.
8. Žiadosť miestnej organizácie zväzu záhradkárov o spravovanie pozemku č.
114/2
Poslanci obdržali Žiadosť miestnej organizácie zväzu záhradkárov o spravovanie pozemku č.
114/2. Nakoľko podmienky spravovania pozemku sa dopredu nepodarilo upresniť, tento bod
rokovania sa presunie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
9. Deň obce
Obecné zastupiteľstvo riešilo program na deň obce, ktoré sa uskutoční

25. augusta 2018. Upresnenie sa posúva na ďalšie zasadnutie.
10. Zmluva o prenájom priestorov – skauti
Miestna organizácia skautov predložila žiadosť na obecné zastupiteľstvo, aby
dohoda o užívaní miestnosti na obecnom úrade bola zakotvená aj v zmluve. Chcú investovať
do tejto miestnosti financie a nechcú o ne prísť.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 112/2018
Poslanci jednohlasne schválili podpísanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov
na dobu určitú a to na 5 rokov s miestnou skautskou organizáciou.
11. Rôzne
Ďalej sa diskutovalo o kanalizácií, o futbalovom ihrisku, o výrube stromov, o čerpacej
stanici o našich školách.
Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Csaba Takács

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

Mgr. Nikola Karkeszová

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

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

