
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
zo 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 09.11.2015 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: 

 

                                 Ladislava Kissa 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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 

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

splnené. 

 

2. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2015 

 

 Poslanci obdŕžali rozbor už pred zasadnutím aby mohli preštudovať jednotlivé 

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

Bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 24/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015. 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 

Starosta predložil návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018. Poslanci materiál  

preštudovali a na ďalšom zastupiteľstve sa bude upresňovať a schvaľovať. 

 

 

4. Informácia o budovaní nákladného výťahu v materskej škole 

 

V materskej škole v novej časti na základe verejnej súťaže sa namontoval nákladný  

výťah, čím sa uľahčí práca kuchárok. Celkové náklady na výťah boli 7 320,- Eur. 

 Po diskusii poslanci informáciu brali na vedomie. 

 



5. VZN o sociálnych službách - návrh 

 

Starosta predložil návrh VZN. Poslanci materiál preštudovali a na ďalšom  

zastupiteľstve sa bude upresňovať a schvaľovať. 

 

6. VZN o daní z nehnuteľností na rok 2016 - návrh 

 

 Starosta predložil návrh VZN. Poslanci materiál preštudovali a na ďalšom  

zastupiteľstve sa bude upresňovať a schvaľovať. 

 
7. VZN o miestnych daniach na rok 2016 - návrh 

 

 

 Starosta predložil návrh VZN. Poslanci materiál preštudovali a na ďalšom  

zastupiteľstve sa bude upresňovať a schvaľovať. 

 
8. Finančná gramotnosť občanov – Macích Ladislav  

 

P. Ladislav Macích predložil návrh poslancom, o projekte, v ktorom by chcel  

zvyšovať finančnú grámotnosť občanov. Na tento projekt by potreboval od obce len miesto na 

obecnom úrade vo vymedzenej dobe. Po prezentácií projektu odpovedal na otázky poslancom. 

Prijalo sa  

Uznesenie č. 25/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pustenie projektu zvýšenia finančnej  

grámotnonosi občanov. 

 

9. Dotácia pre miestne poľovnícke združenie 

 

Na základe žiadosti miestnych poľovníkov o dotáciu a na základe ukážkovo  

usporiadaného predaja občerstvenia na oslavách 1. písomnej spomienky obce starosta 

navrhoval udeliť dotáciu miestnemu poľovníckemu združenie 300,- Eur. Prijalo sa 

 

Uznesenie č. 26/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre miestne poľovnícke združenie vo 

výška 300,- Eur. 

 

10. Deň dôchodcov 2015  

 

  Október je mesiac úcty k starším ľuďom preto ako je zvykom treba osláviť 

dôchodcov a jubilantov v obci. Nakoľko dôchodkový vek sa zvýšil, poslanci sa dohodli, že 

v tomto roku sa pozývajú občania, ktorí v tomto roku dovŕšili 62 rokov života. Po diskusii sa 

prijalo 

uznesenie č. 27/2015 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie dňa dôchodcov s tým že sa pozvú 

občania, ktorí dovŕšili v roku 2015 62 rokov. Ďalej schvaľuje náklady na oslavu v hodnote   

650,- Eur. 

 



11. Mikulášska oslava 

 

Starosta navrhuje aj tento rok osláviť Mikuláša. Poslanci navrhli, aby sa oslava konala 

na dvore základnej školy pod prístreškom. Pracovníci škôl spravia varené víno a čaj. Celkové 

náklady oslavy budú do 500,- Eur. 

Po diskusií bolo prijaté 

uznesenie č. 28 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  usporiadanie Mikulášskej oslavy s celkovými 

nákladmi do 500,-EUR. 

 

12. Informácia o výzve „Obnova Dediny“  

 

Starosta informoval poslancov že zverejnili novú výzvu pre projekty v balíku  

„Obnova dediny“. Môžu žiadať o podporu obce do 1 000 obyvateľov v štyroch kapitolách. 

Obce z bratislavského kraja sú zase znevýhodnený, kvôli vysokej HDP. Aj tak sa plánuje 

podávanie projektov. Poslanci informáciu brali na vedomie. 

 

13. Rôzne 
 

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

ceste v „Sziget“, o smetisku. 

 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

Overovatelia zápisnice: 

                                     Ladislav Kiss                     ..................................................    

 

 

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

                          

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  

                                  starosta obce   

 


