
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
z 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 13.04.2015 v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

    Program: Podľa pozvánky  

 

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

chýbajú poslanci Mgr. Richard Putz a Ladislav Kiss ktorí svoju neúčasť ospravedlnili.                           

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 

 

                                 Nikolu Karkeszovú a    

       Csabu Takácsa 

 

 Na otázku starostu, či má niekto z poslancov pripomienky alebo doplnky k programu 

rokovania, poslanci nemali žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo k prerokovaniu 

jednotlivých bodov programu. 

  

 

1. Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 

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

splnené. 

 

2. Rozbor hospodárenia za rok 2014 

 

 Poslanci obdržali rozbor už pred zasadnutím aby mohli preštudovať jednotlivé 

položky. Preto starosta  vyzdvihol len niektoré body z rozboru hospodárenia obce. 

Bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 12/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2014. 

 

3. Návrh  zmluvy na spoluprácu s advokátskou kanceláriou  

 

Starosta uviedol potrebu mať chod obecného úradu zastrešený aj po právnej stránke,  

nakoľko sa vyskytujú situácie, ktoré je treba aj po právnej stránke mať riadne ošetrené. 

Po diskusii poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 13/2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s uzavretím Zmluvy o poskytnutí právnej služby 

s advokátskou kanceláriou  Wolf & Linden s.r.o . 

 

 



4. Podávanie projektov na eurofondy 

 

Starosta obce dal do pozornosti poslancov možnosť podať projekty na eurofondy 

v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré by sa týkali našej obce a to: 

- Výstavba cesty na Durayovej ulici 

- Zateplenie školy a škôlky 

- Dokončenie poschodia na športovej budove, ako múzeum miestnych tradícií 

- Rekonštrukcia ihriska na dvore škôlky, multifunkčné ihrisko 

 Po diskusii poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 14/2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo  súhlasí  s podaním projektov na eurofondy v hore uvedených 

bodoch. 

 

5. VZN o správnych poplatkoch 

 

Podľa § 3 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 2 Zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších 

právnych predpisov  poslanci po diskusii schválili  úpravy správnych poplatkov, ktoré bude 

vyberať obec.      

 Bolo prijaté 

 

Uznesenie č.  15/2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN o správnych poplatkoch s účinnosťou od 

1.5.2015. 

 

 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

 Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec 

musí mať hlavného kontrolóra. Bol vypísaný konkurz na obsadenia miesta hlavného 

kontrolóra, na ktorý sa prihlásila len jedna uchádzačka, p. Mgr. Mária Tomovičová,  ktorá 

spĺňala všetky požiadavky. 

Bolo prijaté uznesenie 

 

Uznesenie č. 16/2015 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri jednohlasne schvaľuje obsadenie miesta 

hlavného kontrolóra s Mgr. Máriou Tomovičovou. 

 

7. Oslava obecného dňa v auguste 2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo skompletizovalo a upresnilo predbežný program na oslavu dňa 

obce, 770 – té výročie prvej písomnej spomienky obce.  Tento predbežný program je 

v sobotu: 

Výstava starých fotografií 

Výstava fotografií z okolia Senca 



Premietanie z predchádzajúcich osláv 

Prednáška z histórie obce 

Ekumenická bohoslužba 

Vystúpenie tanečnej skupiny MINI TINI 

Vystúpenie dychovky 

Vystúpenie R. Kajsera 

Vystúpenie MC haver és Teknő  

 

V nedeľu: 

Ukážka hasičov, hasičskej techniky, 

Futbalový zápas. 

 

Nákup drobných reklamných predmetov. 

Hudba: MP trió z Kostolnej pri Dunaji. 

 

8. Informácia o stretnutí ohľadom ramena Malého Dunaja  

 

Starosta informoval o stretnutí s pracovníkmi z Povodia Dunaja s ktorými prešli 

koryto ramena Malého Dunaja.  

 

9. Rôzne 
 

V rôznom sa diskutovalo o možnosti financovania tzv. „Durayovej ulice“, o dvore 

škôlky, o smetisku o budove na futbalovom ihrisku. 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

Overovatelia zápisnice: 

                                     Nikola Karkeszová            ..................................................    

 

 

                          Csaba Takács                     .................................................. 

                          

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  

                                  starosta obce   

 


