Z á p i s n i c a
z 27. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 11.06.2018 v Hrubom Šúri
.......................................................................................................................................
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny.
Program: Podľa pozvánky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že
chýba poslanec Mgr. Richard Putz.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Róberta Botlóa a
Ladislava Kissa
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 zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Žiadosť o dotáciu – Bethlen Gábor Alap
Starosta informoval poslancov so skutočnosťou, že nám schválili dotáciu s Bethlen
Gábor Alap vo výške 49 mil. forintov. Aby sme túto dotáciu obdržali, je potrebné podpísať
zmenku.
Bolo prijaté
uznesenie č. 113/18
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby starosta podpísal zmenku.
3. Záverečný účet obce za rok 2017
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. 114/18
Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas so záverečným účtom obce na rok 2017 bez
výhrad ( viď prílohu č.1).

4. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu na budúce volebné obdobie
Podľa zákona 369/90 o obecnom zriadení počet poslancov obecného zastupiteľstva na
ďalšie volebné obdobie určí predchádzajúce zastupiteľstvo. Pre obec od 500 do 1000
obyvateľov to môže byť 5-7 poslancov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí úväzok starostu na ďalšie funkčné obdobie.
Po diskusii sa prijalo
uznesenie č. 115/18
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri určuje 5 poslancov na nasledujúce volebné
obdobie.
Obecné zastupiteľstvo určuje, že vo volebnom období 2019 až 2022 bude starosta
obce Hrubý Šúr vykonávať funkciu v celom rozsahu ( na plný úväzok ).
5. Žiadosť miestnej organizácie zväzu záhradkárov o spravovanie pozemku č.
114/2
Starosta informoval poslancov so žiadosťou Miestnej organizácie záhradkárov
o spravovanie pozemku č.114/2. Podmienky spravovania sa upresnia na ďalšej schôdzi.
6. Deň obce 2018
Starosta informoval poslancov s upresneným dátumom usporiadania Dni obce
s konkrétnym programom.
7. Plánované stavby : Kanalizácia v obci - Projekt
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s plánovaním kanalizácie v obci. Je potrebné
vyhotoviť projekt. Poslanci sa zhodli na tom, že vzhľadom na predpokladané zvýšené
výdavky spojené s vybudovaním kanalizácie sa nebudú realizovať žiadne nové projekty ale sa
dokončia tie, ktoré sa už začali.
8. Durayová ulica
Starosta informoval poslancov, že vzhľadom na plánované budovanie kanalizácie by
bolo vhodné osadiť kanalizáciu do cesty ešte pred asfaltovaním na základe projektovej
dokumentácie a verejnej súťaže, aby sa nemusela už hotová cesta rozbiť.
Poslanci prijali
uznesenie č. 116/18
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením kanalizácie do cesty pred uskutočnením
projektu, ak to bude možne dofinancovať z projektu.

9. Návšteva obce Súr v Maďarsku
Starosta informoval poslancov s pozvánkou starostu obce Súr na toho ročné vinárske
slávnosti. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za II. polrok 2018.
Poslanci prijali
uznesenie č. 117/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hrubý Šúr na II. polrok 2018.
11. Úprava platu starostu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo úpravu platu starostu z dôvodu získania projektov
za cca 450 000, Eur, a to zmenu navýšenia z 40% na 60%.
Po diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 118/18
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou platu starostu – zmenu navýšenia z 40% na
60% od 1.6.2018.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Róbert Botló

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

Ladislav Kiss

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

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

