
 
  
                            Hrubý Šúr, 30. október 2019 
 
 

 

Pozvánka 

 
 
 Na základe § 12 ods.1  a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 12. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04. novembra 2019 /v pondelok/ o 18,30 hod.  spoločenskej 
miestnosti športovej budovy. 
 
  
Program rokovania: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie  
c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 11. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia 

 
             

 
 
2. Technické riešenie revitalizácie ramena Malého Dunaja, odprezentovanie technického      
       riešenia Ing. Ladislav Tóth technicko – prevádzkový námestník odštepného závodu   
       Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Bratislava (ďalek len „OZ SVP š.p“).  a Ing.  
       Pavel Frankovský hlavný projektant  OZ SVP š.p. a riaditeľ správy vnútorných vôd  
       Šamorín Ing. Vojtech Kontsek. 
 
3. Spoločný stavebný úrad, návrh na odsúhlasenie navýšenia členského príspevku. 
 
4. Zrušenie uznesenia č. 57/OZ/2019 z dôvodu nenaplnenia /prenájom nebytových priestorov 

pre p. Pašinského). 
 
5. Návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019 medzi obcou 

Hrubý Šúr a miestnou akčnou skupinou Malodunajsko, občianske združenie. 
 
6. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov par. č. 168/11, 168/2, 168/51 

a 168/1 k. ú. Hrubý Šúr. 
 
7. Návrh na podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Enviromentálneho fondu C. Oblasť 



(Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť C1) 
 
8. Návrh VZN o dotáciách č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Hrubý Šúr. 
 
9. Návrhy a dotazy občanov 
 
10. Rôzne 
 
11. Návrh na uznesenie 

 
12. Záver       
 

 
 
             Informácie starostu obce: 

- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb – oznámenie 
o vybavení petície 

- Vyhodnotenie dňa – október mesiac úcty k starším 26.10. 2019 
- Úprava cien pre rok 2020 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
- Obec Hrubý Šúr – úspešná žiadosť na financovanie výzvy Call 3 vo výške 15 000 € - 

WiFi4EU 
 
 
 
 
 
 
                                                              

         
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

            starosta obce 
 

    


