
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
zo 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 07.12.2015 v Hrubom Šúri 

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

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

    Program: Podľa pozvánky  

 

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

Csaba Takács chýba, ostatní poslanci sú prítomní.                           

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 

 

                                 Roberta Botla a    

       Mgr. Nikolu Karkeszovú 

 

 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 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 

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

splnené. 

 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 

Starosta odoslal k preštudovaniu Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018.   

 Po diskusií sa prijalo  

 

Uznesenie č. 29/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na roky 2016, 2017, 2018.  

(Príloha č. 1) 

 

3. VZN o sociálnych službách  

 

Starosta predložil návrh VZN. Poslanci materiál preštudovali a po diskusií sa prijalo  

 

Uznesenie č. 30/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o sociálnych službách.  

(Príloha č. 2) 

 

 

 



4. VZN o daní z nehnuteľností na rok 2016  

 

 Starosta predložil návrh VZN. Poslanci a po diskusií prijali  

 

Uznesenie č. 31/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN daní z nehnuteľností.  

(Príloha č. 3) 

 

5. VZN o miestnych daniach na rok 2016  

 

 

 Starosta predložil návrh VZN. Poslanci materiál preštudovali a po diskusií sa prijalo  

 

Uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych poplatkoch.   

(Príloha č. 4) 

 

6. Odsúhlasenie PHSR obce na roky 2016-2020   

 

Podľa platných zákonov obec musela vypracovať nový plán hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja obce. Návrh tohto plánu bol predložený na 6. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Spracujúca firma teraz predložila finančnú verziu podľa upresnenia starostu 

a poslancov. Poslanci materiál mohli predom preštudovať. Po diskusií sa prijalo  

 

Uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce na roky 2016-2020.    

(Príloha č. 5) 

 

7. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 

 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predložila obecnému  

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na 1. polrok 

2016. Poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 33/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného  

kontrolóra obce Hrubý Šúr na 1. polrok 2016. (Príloha č. 6) 

 

8. Prerokovanie platu starostu  

 

  Podľa platných zákonov raz ročne treba prerokovať plat starostu. Nakoľko sa zmenil  

priemerný plat v národnom hospodárstve v roku 2014 na 858.- EUR, zmení sa aj plat starostu. 

Prijalo sa  

 

uznesenie č. 34/2015 
 



 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že na základe uznesenia č. 2/2015 zo dňa 

02.02.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa 

§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením 40%, čo po uplatnení 

priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená – na základe § 

3 ods. 1 citovaného zákona – od 1. 1. 2015 sumu 1 982,98 EUR. 

  

 

9. Sadzobník ostatných poplatkov 

 

Starosta navrhuje schválenie sadzobníka ostatných poplatkov, nakoľko tieto nemohli 

byť schválené vo VZN o miestnych poplatkoch.  

Po diskusií bolo prijaté 

Uznesenie č. 35/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  sadzobník ostatných poplatkoch. (Príloha č. 7)  

 

10. Oslava príchodu Mikuláša 
 

Poslanci, ktorí boli na Mikulášskej oslave hodnotili akciu za úspešnú. Na dobré  

tradície netreba zabudnúť. Preto sa poslanci dohodli, že oslava Mikuláša sa bude konať aj 

budúci rok.  

  

11. 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 znevýhodnené, kvôli vysokej HDP. Tak sa bude podávať 

projekt na rekonštrukciu tzv. „Durayovej“ ulice. Keby sa podávalo viac projektov je menšia 

šanca byť úspešným. Prijalo sa  

Uznesenie č. 36/2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podávanie projektu do výzvy „Obnova dediny“ na 

rekonštrukciu cesty. 

 

12. Ďalšia spolupráca s firmou Wolf & Linden 

 

Nakoľko s právnickou firmou Wolf & Linden bola podpísaná spolupráca na jeden  

rok, je potrebné prehodnotiť predĺženie spolupráce. Táto spolupráca pre obec bola výhodná, 

v dnešných podmienkach bez odborného právneho poradenstva sa ťažko dá existovať. Preto 

poslanci prijali 

 

Uznesenie č. 37/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy s právnickou firmou  

Wolf  & Linden. 

 

13. Rôzne 
 

V rôznom sa diskutovalo o poľnej ceste v „Sziget“ a o smetisku. 



 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

Overovatelia zápisnice: 

                                    Robert Botló                       ..................................................    

 

 

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

                          

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  

                                  starosta obce   

 


