Z á p i s n i c a
zo 6 .zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 07.09.2015 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:
Mgr. Nikolu Karkeszovú a
Mgr. Richarda Putza
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 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú
splnené.
2. Hodnotenie slávností obce
Starosta obce vyhodnotil priebeh slávností obce z príležitosti 770. výročia prvej
písomnej spomienky o obci. Podľa všeobecnej mienky slávnosti dopadli veľmi dobre,
program sa ľuďom páčil. Žiadne výtržnosti neboli. Celkové náklady činili 4 304,- Eur. V tejto
hodnote sú aj reklamné predmety a paravány ktoré ostali obci. Z celkovej hodnoty 1 237,- Eur
sa zaplatilo zo sponzorských darov. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
3. Informácia o zakúpení atrakcií do dvora materskej školy
Starosta informoval poslancov o nakúpení atrakcií do dvora materskej školy za
asistencie p. Silvie Šuvadovej. „Veselý domček“ a tabule „Sada kvetov“ sa nakúpilo
z obecných financií v hodnote 700,- Eur. „Vláčik“ sa zaplatil z vyzbieraných 2% z daní cez
o. z. Senec a okolie v hodnote 1 250,- Eur. Rodičia prispeli sumou 55,- Eur za hojdačku..
Poslanci prijali
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nakúpením detských atrakcií do materskej školy
v hodnote 700,- Eur.

4. Informácia o budovaní nákladného výťahu v materskej škole
V materskej škole v novej časti na základe verejnej súťaže sa začal budovať nákladný
výťah, čím sa uľahčí práca kuchárok. Celkové náklady na výťah sú 7 320,- Eur.
Po diskusii poslanci informáciu brali na vedomie.
5. Odsúhlasenie PHSR obce
Starosta predostrel poslancom návrh PHSR na roky 2016 – 2020. Pracovný návrh bol
poslancom rozposlaný mailom, mohli sa k návrhu vyjadriť. Keďže žiadne pripomienky
neboli, starosta posunie vypracovanie návrhu PHSR do konečnej fázy.
6. Rôzne
V rôznom sa diskutovalo o namontovaní fotopasce na cestu k jazeru, o namontovaní
police na knihy do autobusovej zastávky, o obecnej zabíjačke, o ďalšom kontajnery na papier,
o kontajnery na zelený odpad, o zábradlí pri obchode, o dotácií pre poľovníkov.

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Nikola Karkeszová

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

Mgr. Richard Putz

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

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

