ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 04. 11. 2019 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti športovej budovy
Prítomní členovia OZ:
Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Starosta obce: Ing. Adrián Takács
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová
Ostatní prítomní:
občania obce podľa prezenčnej listiny
K bodu l. programu – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Adrián Takács. Starosta obce
konštatoval, že sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.
Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Program bol schválený jednohlasne.
Starosta obce požiadal poslancov o vynechanie bodu 6., z dôvodu zistenia nových skutočností (uvedené
pozemky sú v nájme). Bod bol presunutý. OZ zmenu programu schválili jednohlasne.
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 (ďalej 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 Environmentálneho 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

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov: Ladislav Kiss a Robert
Botló. Za zapisovateľku určil Andreu Kovácsovú a Ing. Moniku Mészárosovú.
Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok.

K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej komisie:
Starosta obce navrhol 2 člennú návrhovú komisiu v zložení Mgr. Nikola Karkeszová a Ing. Tibor Szakál.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.

K bodu 1. c) programu – Správa o plnení uznesení z 11. plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na
vedomie.

K bodu 1. d) programu – Interpelácia
Žiadne

K bodu 2. programu – Technické riešenie revitalizácie ramena Malého Dunaja, odprezentovanie

technického riešenia Ing. Ladislav Tóth technicko – prevádzkový námestník odštepného závodu
Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Bratislava (ďalej len „OZ SVP š. p“). a Ing. Pavel
Frankovský hlavný projektant OZ SVP š. p. a riaditeľ správy vnútorných vôd Šamorín Ing. Vojtech
Kontsek.
Starosta obce vyzval p. Ing. Tótha a p. Ing. Frankovského, aby predstavili víziu technického riešenia revitalizácie
ramena Malého Dunaja. Ing. Frankovský načrtol technické riešenia opravy priepustov a nutnosť naprojektovania
jednoduchého stavidla na uzatvorenie prietoku. Značným problémom je existencia čiernej stavby, ktoré
znemožňuje zavodnenie, revitalizáciu vyschnutého ramena. Celá štúdia technického riešenia je prístupná
v k nahliadnutiu na obecnom úrade. Prečistenie, úprava koryta, materiál, technická dokumentácia, projekty
revitalizácie v réžii OZ SVP, š. p.. Povoľovacie konanie, projekt stavidla, stavebné úpravy, prípadne likvidácia
nepotrebných priepustov, čiernych stavieb, mostov v réžii obce.
Uznesenie č. 67-OZ/2019 k 2. bodu programu
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie odprezentované technické riešenie revitalizácie ramena
Malého Dunaja

Uznesenie bolo podpísané.
K bodu 3. programu – Spoločný stavebný úrad, návrh na odsúhlasenie navýšenia členského
príspevku.

Starosta obce predostrel poslancom problematiku navýšenia členského príspevku pre spoločný stavebný
úrad (12 obcí + mesto Senec). Ročný príspevok na fungovanie závisí od počtu obyvateľov. Tento poplatok
bol nemenný od roku 2003. Náklady na fungovanie spoločného stavebného úradu sa značne navýšili
o nájom, mzdové náklady + jednorazovo o nákup PC, softvér a auto. Sadzba ročného príspevku sa mení
z 0,13 eur na 0,315 eur/obyvateľ x počet obyvateľov. Ročný poplatok za rok 2019 predstavoval 1506,96
eur. Na základe novej sadzby by sa poplatok navýšil 3651,48 eur pri počte obyvateľov 966. Na fungovanie
stavebný úrad požaduje jednorazový poplatok 0,88 eur/obyvateľ na rok 2020 na zakúpenie výpočtovej
techniky, softvér, auto atď.
Starosta obce požiadal OZ o odsúhlasenie a zotrvanie obce Hrubý Šúr v spoločnom stavebnom úrade
a zároveň odsúhlasenie výšky poplatku, ktorá zostane nemenná iba v prípade zotrvania všetkých obcí,
ktoré sú momentálne súčasťou spoločného stavebného úradu. V opačnom prípade sa poplatok môže
navýšiť o počet vystúpených obyvateľov danej obce (súčasný stav 32257 obyvateľov).
Poslanci OZ súhlasili, že samostatný stavebný úrad je nereálny a finančne náročnejší ako súčasný stav.

Uznesenie č. 68-OZ/2019 k 3. bodu programu
1. OZ schvaľuje jednorazový poplatok na obyvateľa vo výške 0,88 eur, na rok 2020 v celkovej sume 846,60
eur.
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. OZ schvaľuje zotrvanie obce v spoločnom stavebnom úrade a navýšenie ročného členského príspevku
na 3 651,48 eur pri počte obyvateľov 966 (pri nezmenenom stave).
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 4. programu – Zrušenie uznesenia č. 57/OZ/2019 z dôvodu nenaplnenia /prenájom nebytových
priestorov pre p. Pašinského).

Starosta obce požiadal OZ o zrušenie uznesenia č.57/OZ/2019 z dôvodu nenaplnenia (nepotrebný
prenájom zo stany žiadateľa).
Uznesenie č. 69-OZ/2019 k 4. bodu programu
OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č.57/OZ/2019 z dôvodu nenaplnenia (prenájom nebytových priestorov pre p.
Pašinského).
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 5. programu – Návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019 medzi
obcou Hrubý Šúr a miestnou akčnou skupinou Malodunajsko, občianske združenie

Starosta obce prečítal poslancom dôvodovú správu. MAS žiada od každého člena skupiny 1000 Eur, ako členský
príspevok (počet členov 41), ktoré sa pri realizácii projektu vrátia formou refinancovania.

Uznesenie č. 70-OZ/2019 k 5. bodu programu
OZ schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019 medzi obcou Hrubý Šúr
a miestnou akčnou skupinou Malodunajsko, občianske združenie
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 6. programu - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov par. č. 168/11, 168/2,
168/51 a 168/1 k. ú. Hrubý Šúr.

Úprava programu - vynechanie bodu 6 - presunutie na iné zastupiteľstvo

K bodu 7. programu – Návrh na podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu
C. Oblasť, (Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť C1)

Starosta obce požiadal poslancov OZ o možnosť podania žiadosti na dotáciu z Environmentálneho fondu,
C. na zakúpenie traktora ZETOR v hodnote podľa výšky poskytnutého príspevku.
Uznesenie č. 71-OZ/2019 k 7. bodu programu
OZ v Hrubom Šúre schvaľuje návrh na podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu,
oblasť C. (Rozvoj odpadového hospodárstva)
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 8. programu - Návrh VZN o dotáciách č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Hrubý Šúr.

Starosta obce spolu s p. účtovníčkou Ing. Mészárosovou vysvetlili OZ obsah VZN o dotáciách z rozpočtu
obce č. 8/2019, ktorý upravuje podmienky podávania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
a obsahuje popísaný presný postup podania žiadosti, vyplácania a vyúčtovania dotáciu. Žiadosti na rok
2020 je nutné podať do 30. 11. 2019. VZN je k nahliadnutiu na webovej stránke obce.

Uznesenie č. 72-OZ/2019 k 8. bodu programu
OZ schvaľuje VZN o dotáciách z rozpočtu obce č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Hrubý Šúr.
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 9. programu - Návrhy a dotazy občanov
Ing. arch. Zuzana Kierulfová sa informovala o stave sú Zmeny a doplnky k územnému plánu č. 3, či je možnosť
ešte nejakej zmeny. Starosta p. Kierulfovú informoval, že zmena územného plánu je už v spracovávaní a nie je
možná už žiadna zmena.
Pán Pavol Záhradník vyjadril svoj názor k zotrvaniu obce v spoločnom stavebnom úrade. Pán starosta mu vysvetlil,
že túto funkciu musí vykonávať štátna správa (prenesený výkon štátnej správy). Nemôže to byť súkromná osoba.
Musí to byť zamestnancom obecného úradu, alebo združenie niekoľkých obcí. Pán starosta prisľúbil kontrolu počtu
stavebných konaní za budúci rok.
Poslanec OZ p. Ladislav Kiss v mene obyvateľov obce načrtol problém s túlavými psami, ktoré sa často pohybujú
v uliciach obce bez majiteľa. Podľa informácií starostu máme zmluvu so Slobodou zvierat, ale realizácia nie je
jednoduchá, psa treba odchytiť a doviesť. Existuje súkromná bezpečnostná služba na tieto účely, s ktorými musí
byť uzatvorená zmluva. Obci zo zmluvy plynú náklady ako: 85 eur (bez DPH)/mesačný poplatok, výjazd 25 eur/do
50 km, odchyt 25 eur, opatrovanie 9 eur/deň, začipovanie 8 eur, očkovanie základné 9,5 eur + besnota 2,5 eur,
v prípade nenájdenia majiteľa prevoz do karanténnej stanice 25 eur, pobyt v karanténnej stanici 25 eur. Obec tieto
náklady musí hneď uhradiť. Starosta prisľúbil upozornenie majiteľov psov osobne (v prípade, ak je majiteľ známy)
a prostredníctvom obecného rozhlasu. K téme sa OZ vrátia pri zostavovaní rozpočtu.
Ďalej sa pán Kiss informoval ohľadne 7 m3 kontajneru na bioodpad, ktorého vývozné obdobie sa predĺžilo ešte na
november. Toto predĺženie nebolo od komunikované so záhradkármi, ktorí tento kontajner mali každú sobotu na
starosti. Pán starosta sa so záhradkármi dohodne.
Pán poslanec Mgr. Szakáll požiadal informáciu ohľadne mobilnej pošty. Starosta obce vysvetlil, že celý systém
nefunguje tak, ako to bolo sľúbené. Existuje možnosť: Pošta partner, kde obec poskytne na tento účel pracovníka,
pošta počítač a ďalšie potrebné veci k fungovaniu. Pán starosta si vyžiadal podrobný popis fungovania Pošta
partner. Akonáhle bude disponovať všetkými informáciami, bude poslancov OZ a zároveň občanov o tom
informovať.

K bodu 10. programu – Rôzne
K bodu 11. programu – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený
jednohlasne.

Informácie starostu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb – oznámenie o vybavení petície:
starosta obce prečítal odpoveď, v ktorom prešetrili petíciu. Oznámili, že pošta hospodárila so stratou
a z toho dôvodu nástupníckou poštou sa stáva pošta Senec. Ďalej tiež odporučili služby Pošta Partner
(náležitosti s týmto spojené preverí p. starosta).
Vyhodnotenie dňa – október mesiac úcty k starším 26.10. 2019:
Starosta obce vyhodnotil dňa obce, kde sa zúčastnilo 76 dôchodcov zo 140. Nezúčastnení dostali malú
pozornosť v podobe darčekového balíka. Z obedných peňazí sa na účel dňa dôchodcov vyplatilo 998,50
eur (darčeky pre nezúčastnených a jubilantov (65 rokov), večera, občerstvenie)
Úprava cien pre rok 2020 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.:
Starosta obce obdržal list o navýšení cien za odpadové hospodárstvo. Táto téma bude prerokovaná na
zasadnutí OZ dňa 09. 12. 2019. Predpoklad navýšenia na rok 2020 zo stany AVE je 8%. Za bývalé
obdobie totiž nebolo zohľadnené 7% navýšenie + 10% navýšenie. Obec momentálne dopláca za
obyvateľov.
Ďalej p. starosta informoval o zavedení nového kontejnera, umiestneného pri pošte na kuchynský odpad
(povinnosť zo zákona).
Obec Hrubý Šúr – úspešná žiadosť na financovanie výzvy Call 3 vo výške 15 000 € - WiFi4EU:
Obec obdrží šek vo výške 15 000 eur na vybudovanie WIFI pre obyvateľov zdarma. Projekt sa musí
uskutočniť do 18 mesiacov v centrálnych bodoch obce (napr. OÚ, ihrisko, škola,...)

K bodu 12. programu – Záver /o 21,30 hod./
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
09.12.2019 v spoločenskej budove pri futbalovom ihrisku.
Overovatelia zápisnice:

--------------------------------------------Robert Botlo
----------------------------------------------Ladislav Kiss
Ing. Adrián Takács v. r.
Starosta obce

