
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 29. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 10.09.2018 v Hrubom Šúri 

v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku 

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

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. 

 

      Program: Podľa pozvánky 

  

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

chýba poslanec Csaba Takács, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil. 

 

 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 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

splnené. 

 

2. Dodatky a doplnky k územnému plánu  

 

Starosta predostrel pred poslancov potrebu odhlasovať územný plán obce – doplnky  

k územnému plánu. 4 poslanci boli za hlasovanie o Územnom pláne. Nakoľko nedošlo 

k dohode, hlasovanie bolo chaotické, z právomoci starostu bolo hlasovanie zrušené s tým, že 

o Územnom pláne bude rozhodovať nové zastupiteľstvo. 

 

3. Kanalizácia v obci – Projekt 

 

Starosta informoval poslancov so stavom vybudovania kanalizácie. Projekt sa  

priebežne robí, ale je to veľmi zdĺhavé vybavovanie. 

 

4. Ulica pri čerpacej stanici 

 

Vybudovanie cesty na ulici „ pri čerpačke“ sa nedá zrealizovať dovtedy, kým nie je  

doriešená kanalizácia, nakoľko by bolo treba rozbiť novú cestu, aby sa tam mohla dať 

kanalizácia. 

 

5. Informácia o projekte Durayová ulica 

 

Starosta informoval poslancov, že napriek tomu, že máme odsúhlasené financie na  



vybudovanie cesty v hodnote 65 791,19  Eur, cestu nie je vhodné vybudovať kým nie je 

kanalizácia doriešená, nakoľko by sa cesta musela rozbiť. Na základe pridelenia dotácie 5 

rokov musí byť stavba v pôvodnom stave ( neporušená, nerozbitá). Poslanci informáciu brali 

na vedomie. 

 

6. Informácia o rekonštrukcii starej materskej školy  

 

Starosta informoval prítomných so skutočnosťou, že z Bethlen Gábor alap z Maďarska  

sme dostali 45 mil. forintov, čiže v prepočte 149 340,16 Eur. Tieto práce sa chýlia ku koncu. 

Len detské ihrisko sa bude dorábať začiatkom decembra. Poslanci informáciu brali na 

vedomie.  

 

7. Informácia o rozšírení materskej školy na športovej budove 

 

Starosta informoval prítomných, že obec podala projekt na rozšírenie materskej  

školy o jednu triedu na podkroví športovej budove v hodnote 175  077,69 Eur. Tento projekt 

bol úspešný. Vlastné náklady činia 8 733,88 Eur. Teraz sa pripravuje verejné obstarávanie na 

výber dodávateľa. Poslanci informáciu brali na vedomie.   

 

8. Žiadosť miestnej organizácie Zväzu záhradkárov o spravovanie pozemku  

č. 114/2 

 

 Starosta predostrel pred poslancov žiadosť Zväzu záhradkárov o spravovanie pozemku 

č. 114/2, kde by chceli zriadiť škôlku pre ovocinárov, kde by názorne učili starostlivosť od 

výsadby až po zber ovocia. Vypestované ovocie by  dodávali do miestnej jedálne pri MŠ. 

 

Po diskusii bolo vyhlásené  

 

    uznesenie č.    120/18 

 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí so žiadosťou Zväzu záhradkárov 

o spravovanie pozemku č. 114/2, kde by chceli zriadiť škôlku pre ovocinárov, kde by názorne 

učili starostlivosť od výsadby až po zber ovocia  aby vypestované ovocie dodávali do 

miestnej jedálne pri MŠ s tým, že v sobotu by obhospodarovali kontajner na biologicky 

rozložiteľný odpad umiestnený v predmetnom areály a priestor by bol uzamknutý. 

 

 

 

9. Deň obce 2018 vyhodnotenie 

 

Starosta informoval poslancov so skutočnosťou, že deň obce sa vydaril dobre, aj  

počasie nám prialo. Odozvy boli pozitívne. Čo sa týka výdavkov vynaložených na 

uskutočnenie dňa obce, tieto činili 1.838,- €. Poslanci informáciu brali na vedomie. 

 

10. Informácie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 

 

Starosta informoval poslancov so skutočnosťou, že by sa mal riešiť  zber biologicky  

rozložiteľného odpadu keďže do kontajnera určeného na tento druh odpadu občania hádžu 

rôzny odpad, a od nás to potom skládka nechce prevziať. Najvhodnejšie by bolo, ak by bol 



priestor uzamknutý, a boli by určené hodiny, kedy by sa dal vyvážať odpad do kontajnera. 

V sobotu by túto úlohu plnili záhradkári. 

 

 

 

 

11. Rôzne 

 

V ostatnom sa nadávalo starostovi.  

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

 Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

     

  

 

 

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

      Ing. Ladislav Gujber 

             starosta obce 

 

 


