
Z  á  p  i  s  n  i  c  a  

 
zo 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 08.02.2016 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    

       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. Ocenenie Rebeky Martinkovičovej, majsterky sveta 

 

Na začiatku rokovania starosta poďakoval slečne Rebeke Martinčekovej za  

reprezentáciu obce, vymenoval jej úspechy v súťaži pretláčania rukou, odovzdal darčekový 

kôš a peňažnú odmenu. Po slávnostnom  

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 

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

splnené. 

 

 

3. Prerokovanie žiadosti rodičov materskej školy 

 

Uznesenie č. 38/2016 

 

 

4. Žiadosť firmy ARDPRO 

 

Starosta predložil  

Uznesenie č. 39/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  

 

 

 

5. Riešenie problému výherných automatov v reštaurácii „U Vľaďuša“ 

 



Uznesenie č. 40/2016 

 

  

 

6. Informácia o projektoch 

 

Starosta informoval poslancov o podaní projektu na rekonštrukciu tzv. Durayovej  

ulice. Ostatné projekty vo výzva obnova dediny sa nepodávajú, aby bola vyššia 

pravdepodobnosť úspechu. Poslanci informáciu brali na vedomie. 

 

 

  

7. Výmena okien na budove základnej školy   

 

Po diskusií sa prijalo  

 

Uznesenie č. 41/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

8. Slávnosti obce 

 

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016  

 

  Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2016 

 

 

8. februára 2016 

 

4. apríla 2016 

 

6. júna 2016 

 

5. septembra 2016 

 

7. novembra 2016 

 

5. decembra 2016 

 

 

uznesenie č. 42/2016 
 

  

 

10. Návrh na riešenie smetiska 

 

Po diskusií bolo prijaté 

Uznesenie č. 43/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje   



 

 

 

11. Rôzne 
 

a. Žiadosť o uzemnoplánovaciu informáciu – p. Sloboda 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Vašu žiadosť na svojom 9. zasadnutí a zaujal nasledovné 

stanovisko:  

pozemky  v katastrálnom území Hrubý Šúr 

 

parc. reg. „E“ KN č.   142  

parc. reg. „C“ KN č.   147/8 

parc. reg. „C“ KN č.   147/12   

 

ako lokalita č. 7 pre budúci rozvoj obce v oblasti individuálneho bývania. Nakoľko 

v zastavanej časti obce je ešte dostatočné množstvo nezastavaných plôch, obecné 

zastupiteľstvo neplánuje otvorenie územného plánu obce a  

 

Uznesenie č. 44/2016 

 

nesúhlasí 

 

s vypracovaním zmien a doplnkov územného plánu obce.  

 

 

b. Žiadosť p. Jasenovec 

 

Uznesenie č. 45/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri schvaľuje uloženie NN rozvodu na parcelách č. 

114/2, 114/15, 329  patriacich obce Hrubý Šúr. 

 

c. Reklamácia na cestu – p. Ricker 

 

Nakoniec starosta poďakoval poslancom za účasť a rokovanie uzavrel. 

 

Overovatelia zápisnice: 

                                    Ladislava Kiss                     ..................................................    

 

 

             Mgr. Richarda Putz             ................................................. 

                          

 

 

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

                                               Ing. Ladislav Gujber  



                                  starosta obce   

 


