Z á p i s n i c a
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 08.06.2015 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:
Roberta Botlóa a
Ladislava Kissa
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 3. a 4.. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Predstavenie hlavnej kontrolórky – plán kontrolnej činnosti
Starosta obce predstavil poslancom hlavnú kontrolórku obce Mgr. Máriu Tomovičovú,
ktorá predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na II.
polrok 2015.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hrubý Šúr na II. polrok 2015.
3. Záverečný účet obce za rok 2014
Výsledok hospodárenia bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Poslanci
k rozboru nemali žiadne pripomienky
Bolo prijaté
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje súhlas s hospodárením obce za rok 2014 bez výhrad
( viď prílohu č.1).

4. Žiadosť p. Ing. Petra Balašova
Pán Ing. Balašov predniesol poslancom žiadosť o povolenie výstavby prístupovej
cesty.
Po diskusii poslanci prijali
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním prístupovej cesty, nakoľko toto nie
je v súlade s Územným plánom obce.
5. Žiadosť p. Moniky Csikmákovej
Starosta predostrel poslancom žiadosť p. Moniky Csikmákovej na vyriešenie odtoku
dažďovej vody. Odkedy je zaasfaltovaná vedľa cesta, viac vody zateká k domu.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s položením obrubníkov vedľa cesty a tým k odvedeniu
dažďovej vody do kanalizácie, ale až v vtedy, keď sa uskutoční zapojenie plynu a zasype sa
jama pre pripojenie.

6. Technické riešenie cesty Poľnej ulice ( Durayová)
Starosta dal vypracovať projekt na spevnenie cesty na tzv. Durayovej ulici. Projektant
poslal predbežný návrh. Poslanci sa mohli k tomuto návrhu vyjadriť.
7. Informácia ohľadne kontajnerov
Starosta informoval poslancov o nutnosti umiestnenia kontajnerov na biologický
odpad , resp. sa zistí možnosť prenájmu, alebo zakúpenia veľkokapacitného kontajnera pre
obec.
8. Odkúpenie pozemku od WIND 2 , s.r.o.
Na základe žiadosti WIND 2, s.r.o. o odkúpení pozemku pod cestou na konci obce
(smer Zlaté Klasy), obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri súhlasí s odkúpením:
Pozemku registra „C“ KN parc. č. 390/19 – ostatné plochy vo výmere 2 m2
podielom v 1/1-ine.

Pozemku registra „C“ KN parc. č. 390/21 – ostatné plochy vo výmere 6 m2
podielom v 1/1-ine.
Pozemku registra „E“ KN parc. č. 352 – orná pôda vo výmere 191m2
podielom v 1/1-ine.
evidované v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom, na LV č. 1059 za dohodnutú cenu 1,- euro.

9. Rôzne
a) Detské ihrisko
Na základe podnetu p. Šuvadovej a rodičov detí navštevujúcich materskú škôlku
ohľadne vybavenia dvora miestnej škôlky atrakciami obec v súčinnosti s rodičmi zistí
možnosti objednania, resp. namontovania týchto atrakcií a aj cenové ponuky jednotlivých
výrobcov.

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

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

Ladislav Kiss

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

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

