ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 03. júna 2019 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti športovej budovy
Prítomní členovia OZ:
Robert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Neprítomní členovia OZ : 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 všetci poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.
Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Program bol schválený jednohlasne.
Na základe návrhu poslanca Juraja Kissa program bol doplnený o ďalší bod nasledovne
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení zo 6. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
d.) Interpelácia
2. Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 – (osvetlenie plochy vodorovného značenia prechodu
pre chodcov 3 ks, osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel 2 ks)
3. Preskúmanie schváleného ÚPN obce a určenie rozsahu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce
Hrubý Šúr č. 3
4. Znečistenie príjazdovej poľnej cesty medzi p. Bódišovou a Ferencziovcami spoločnosťou Agromačaj
s.r.o. - riešenie
5. Informácie starostu obce (viď. nižšie)
6. Návrhy a dotazy občanov, diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Rôzne
9. Záver
Informácie starostu obce:
1.)
2.)
3.)
4.)

Poskytnutie dotácie v programe Podpora športu na rok 2019 – úprava rozpočtu
Revitalizácia ramena malého Dunaja
Odstránenie oplotenia na par. č. „C“ 548/3, 548/4 a 548/5 k. ú. Hrubý Šúr
Bratislavská regionálna dotačná schéma, podpis zmluvy a úprava rozpočtu

5.) Sekundárne káblové rozvody a VO – IBV 27
6.) Zmena užívania podkrovia na MŠ – odovzdanie stavby, vyúčtovanie, príprava pred kolaudáciou
7.) Zápis detí na školský rok 2019/2020 do MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
8.) Stav chodníkov – nutné opravy
9.) Individuálne dotácie župana BSK, podpis zmluvy
10.) Mimoriadne obecné zastupiteľstvo 27.06. 2019 o 18 30 hod. (plnenie rozpočtu a záverečný účet za 2018
11.) Podpis zmluvy s novým dodávateľom elektrickej energie od 01.08. 2019
12.) Hodové slávnosti obce
13.) Návrhy projektových štúdií budov v majetku obce

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov Ladislav Kissa a Roberta
Botla. Za zapisovateľku určil Editu Vagenfálovú.
Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok.
K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej a volebnej komisie:
Starosta obce navrhol 2 člennú návrhovú komisiu v zložení Ing. Tibor Szakáll a Juraj Kiss. Poslanci návrh
schválili jednohlasne.
K bodu 1. c) programu – Správa o plnení uznesení z 6. plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na
vedomie.
K bodu 1. d) programu – Interpelácia
neboli
K bodu 2. programu – Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 – (osvetlenie plochy vodorovného
značenia prechodu pre chodcov 3 ks, osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel 2 ks)

Uznesenie č. 40-OZ/2019 k bodu 2. programu:
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre zaväzuje starostu na podanie žiadosti o dotáciu na výzvu číslo III.

Prezídia Policajného zboru 2019 – (osvetlenie plochy vodorovného značenia prechodu pre chodcov 3 ks, osadenie
meračov rýchlosti motorových vozidiel 2 ks)

Hlasovanie:
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 3. programu - Preskúmanie schváleného ÚPN obce a určenie rozsahu obstarania zmien a
doplnkov ÚPN obce Hrubý Šúr č. 3
Posledné zmeny v územnom pláne /č. 2/ boli schválené v roku 2013. Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo
prenechalo rozhodnutie o zmene ÚP č. 3 na nové OZ. Obec obdržala 18 žiadostí na prerokovanie. Žiadosťou č.
8 od p. Bretka nebude predmetom hlasovania z dôvodu že predmetná lokalita je už v ÚP. Hlasovať sa bude v 2
etapách. Zmeny týkajúce sa jedného územia budú spojené do jedného bodu a bude sa hlasovať za danú lokalitu.

Žiadosti č. 1,4,5, a 11 – lokalita č. 8 – podľa žiadostí návrh na výstavbu RD a na inú občiansku
vybavenosť.
Vzhľadom na veľký záber poľnohospodárskej pôdy v navrhovanej lokalite architektka odporúča zaradiť
lokalitu v zmenšenom rozsahu - len cca 80 m široký pás pozdĺž už existujúcej výstavbe. Podľa poslancov
vzhľadom na podmienky v obci /občianska vybavenosť, prístupové cesty je dostatok už vytvorených
stavebných pozemkov pre RD, jedine Mgr. Nikola Karkeszová bola za zaradenie lokality v zmenšenom
rozsahu podľa odporúčania architektky.
Hlasovanie – 1. možnosť: celý rozsah: neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/ zdržal sa: 0
Hlasovanie – 2. možnosť: zmenšený rozsah: neschválené
Za: 1 /Mgr. Karkeszová, proti: 4 /Kiss Ladislav, Kiss Juraj, Robert Botlo, Ing. Szakáll/, zdžal sa: 0
Žiadosti č. 9,15,16,17 – podľa žiadosti výstavba RD
Podľa odporúčania architektky v danej lokalite je možná výstavba RD. Lokalitu ale tvoria úzke dlhé pásy
pozemkov, južná strana už je v ÚP. Vhodné riešenie by bolo upraviť len určitú časť lokality smerom
k existujúcej zástavbe RD /tzv. Jasenovcová ulica/ a nezahrnúť celú dĺžku pozemkov podľa žiadostí, kde
výstavba komunikácie a inžinierskych sietí z kapacitných dôvodov neprichádza do úvahy.
Hlasovanie – 1. možnosť: lokalita 10 podľa žiadostí: neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/ zdržal
sa: 0
Hlasovanie – 2. možnosť: rozšírený upravený rozsah /obojstranná zástavba s komunikáciou/ - :
schválené
Za: 5 /Mgr. Nikola Karkeszová, Kiss Ladislav, Kiss Juraj, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll/, proti: 0 zdžal
sa: 0
Žiadosti č. 3,14 – podľa žiadosti zmiešaná funkcia /výstavba RD + občianska vybavenosť/
Lokalita sa nachádza na konci dediny smerom na Senec, cca. vo výmere 1 000 m2, je tam ochranné
pásmo el. vedenia a vlastníkom je aj Slovenský pozemkový fond. Návrh žiadateľov a architektky na
funkčné využitie pozemkov je zmiešaná funkcia. Poslanci navrhli zaradiť funkciu využitia lokality len na
občiansku vybavenosť.
Hlasovanie – 1. možnosť: Zmiešaná funkcia lokality podľa žiadostí: neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/
zdržal sa: 0
Hlasovanie – 2. možnosť: Funkcia využitia danej lokality: iba občianska vybavenosť - schválené
Za: 5 /Mgr. Nikola Karkeszová, Kiss Ladislav, Kiss Juraj, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll/, proti: 0 zdržal
sa: 0
Žiadosť č. 2 – podľa žiadosti výstavba RD
Lokalita sa nachádza v prírodnom prostredí s rozsiahlou výmerou ornej pôdy, kde obec neuvažoval
s ďalšou výstavbou. Projektantka nedoporučuje zaradiť lokalitu do ÚP s výstavbou RD, vzhľadom na
veľký záber poľnohospodárskej pôdy, alebo zmeniť funkčné využitie na športovo-rekreačné.
Hlasovanie – Výstavba RD podľa žiadostí: neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/ zdržal
sa: 0
Žiadosť č. 6 - podľa žiadosti výstavba RD
Lokalita sa nachádza v prírodnom prostredí s rozsiahlou výmerou ornej pôdy, kde podľa platného ÚP
obec neuvažoval s ďalšou výstavbou. Projektantka nedoporučuje zaradiť lokalitu do ÚP s výstavbou RD,

vzhľadom na veľký záber poľnohospodárskej pôdy v lokalite, alebo zmeniť funkčné využitie na športovorekreačné prípadne na hospodársku usadlosť.
Hlasovanie – Výstavba RD podľa žiadosti: neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/ zdržal
sa: 0
Žiadosti č. 7, 10,12,13 - podľa žiadosti funkčné využitie poľnohospodárske usadlosti
Lokalita sa nachádza v prírodnom prostredí v dotyku s miestnym biokoridorom, kde obec podľa platného
ÚP neuvažoval s rozšírením poľnohospodárskych usadlostí alebo vytvoriť súvislý celok s už existujúcimi
poľnohospodárskymi usadlosťami.
Hlasovanie – podľa žiadostí: poľnohospodárske usadlosti neschválené
Za: 0, proti 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/ zdržal
sa: 0
Žiadosť č. 8 – lokalita nevyžaduje zmeny v ÚP, nakoľko lokalita už je zahrnutá v platnom ÚPN
Textová časť- ďalšie zmeny a regulácie od ktorých budú rozvíjať podmienky vydávania stavebných
povolení, kolaudačných rozhodnutí a povolení na drobné stavby v budúcnosti
Bod č. 1.: zmena regulácie plochy /ihrisko/ navrhovanej na zmenu funkčného využitia č. B podľa platného ÚPN

tak, aby sa zvýšil index zastavanej plochy z terajších 0,1 na 0,2 (= 20 %). Obec má rozpracované projekty v tejto
lokalite ako napríklad multifunkčné ihrisko, rozšírenie spoločenskej miestnosti, preto je potrebné, aby platný ÚPN
obce umožnil vydanie stavebných povolení na ďalšie stavby.

Hlasovanie –bod č. 1. schválený
Za: 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, proti 0,
zdržal sa: 0

Bod č. 2.: zmena regulácie novej rozvojovej plochy č. 2. - lokalita bývalého družstva – povoliť výstavbu bytových

domov s 3 NP v páse pozdĺž lesného porastu v šírke max. cca. 50 m. Starosta má v pláne chátrajúce a nebezpečné
budovy bývalého družstva odstrániť, tak vznikne územie, ktoré je už v územnom pláne s možnosťou výstavby
ďalších ulíc s RD a obytných domov za ochranným pásmom lesa s parkom, parkovaním a detským ihriskom, nielen
pre majiteľov pozemkov ale aj pre investorov.

Hlasovanie –bod č. 2. neschválený
Za: 0, proti 4 /Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, zdržal sa: 1 /Mgr.Nikola
Karkeszová/

Bod č. 3.: zrušenie návrhu výtlačného potrubia kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice kvôli
neaktuálnosti (potreba priemetu nového návrhu odkanalizovania obce s odvádzaním splaškových vôd do ČOV
Hurbanova Ves do smernej časti ÚPN)

Hlasovanie –bod č. 3. schválený
Za: 5 / Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, proti 0,
zdržal sa: 0

Bod č. 4.: stanovenie min. výmery pozemkov pre rodinné domy v nových rozvojových plochách rozsahu 500 m2 /
1 RD

Hlasovanie –bod č. 4. schválený
Za: 5 /Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, proti 0, zdržal
sa: 0
Bod č. 5.: stanovenie regulácie výstavby rodinných domov v zastavanom území, prístupných iba cez dvor
existujúceho RD (t. j. bez budovania novej miestnej komunikácie sprístupňujúcej vnútorné časti nadmerných

záhrad) tak, aby bola umožnená výstavba max. 1 RD s max. 1 nadzemným podlažím bez možnosti zobytnenia
podkrovia (typ „bungalov“) za existujúcim RD.

Hlasovanie –bod č. 5. schválený
Za: 5 /Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, proti: 0,
zdržal sa: 0
Bod č. 6.: stanovenie min. výmery pozemkov pre poľnohospodárske usadlosti v rozsahu 50 000 m2 / 1 usadlosť
a doplnenie definície poľnohospodárskej usadlosti (v rámci 1 usadlosti je možná výstavba max. 1 rodinný dom
(usadlosť) - s cieľom zabrániť deleniu územia na menšie časti, a to aj v prípade predaja

Hlasovanie –bod č. 6. schválený
Za: 5 /Mgr. Nikola Karkeszová, Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Kiss Juraj, Kiss Ladislav/, proti 0, zdržal
sa: 0
Bod č. 7: stanovenie požiadaviek na min. výšku oplotenia pozemkov vo výške 2 m a na min. percento
priehľadnej časti oplotenia na 50%.
Hlasovanie –
Na návrh starostu bod sa vypúšťa.
Náklady na úpravu ÚPN podľa podielov za m2 uhradia úspešný žiadatelia.
Uznesenie č. 41-OZ/2019 k bodu 3. programu:
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre:
a) berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Hrubý Šúr v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel ( stavebný zákon ).
b) schvaľuje
Začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN Obce Hrubý Šúr č. 3 pre nové rozvojové plochy v nasledovnom
rozsahu:
Ozn. lokality podľa poradového
čísla žiadostí (viď. príloha č. 1)
9,15,16,17

Navrhované funkčné využitie
lokality
Bývanie v rodinných domoch

3, 14

Funkcia občianskej vybavenosti

Navrhovaný rozsah zaradenia
lokality (viď. príloha č. 1)
Pás pozdĺž existujúcej zástavby
v šírke cca. 80m
Celý rozsah podľa žiadostí

a ďalšie zmeny regulácie:
•
•

•
•

zmeny regulácie plochy navrhovanej na zmenu funkčného využitia č. B podľa platného ÚPN tak, aby sa
zvýšil index zastavanej plochy z terajších 0,1 na 0,2 (= 20 %)
zrušenie návrhu výtlačného potrubia kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice kvôli
neaktuálnosti (potreba priemetu nového návrhu odkanalizovania obce s odvádzaním splaškových vôd do
ČOV Hurbanova Ves do smernej časti ÚPN)
stanovenie min. výmery pozemkov pre rodinné domy v nových rozvojových plochách rozsahu 500 m2 / 1
RD
stanovenie regulácie výstavby rodinných domov v zastavanom území, prístupných iba cez dvor
existujúceho RD (t. j. bez budovania novej miestnej komunikácie sprístupňujúcej vnútorné časti

•

nadmerných záhrad) tak, aby bola umožnená výstavba max. 1 RD s max. 1 nadzemným podlažím bez
možnosti zobytnenia podkrovia (typ „bungalov“) za existujúcim RD
stanovenie min. výmery pozemkov pre poľnohospodárske usadlosti v rozsahu 50 000 m2 / 1 usadlosť
a doplnenie definície poľnohospodárskej usadlosti (v rámci 1 usadlosti je možná výstavba max. 1
rodinný dom (usadlosť) - s cieľom zabrániť deleniu územia na menšie časti, a to aj v prípade
predaja

Žiadosť č. 8 a južné časti pozemkov, uvedených v žiadostiach č. 9,16 nevyžadujú zmeny v ÚPN, nakoľko výstavba
je v lokalite možná aj v zmysle platného ÚPN.
c) neschvaľuje
Lokality podľa žiadostí č. 1,2,4,5,6,7,10,11,12,13 (viď. príloha č. 1) a časti lokalít podľa žiadostí č. 9, 15,16
neuvedené v bode b) tohto uznesenia.
d) poveruje
Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN
Obce Hrubý Šúr č. 3 v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss, Ing. Tibor Szakáll
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 4. programu – Užívanie príjazdovej poľnej cesty medzi p. Bódišovou a Ferencziovcami spoločnosťou

Agromačaj s.r.o.
Tento bod bol zaradený do programu na základe návrhu poslanca Juraja Kissa. Pán poslanec uviedol, že
mechanizmy spoločnosti Agromačaj s.r.o./podľa najnovších zistení denne aj 50 traktorov/ už dlhé roky znečisťujú
cestu po výjazde z poľnej cesty medzi p. Bódišovou a p. Ferenczim. Obyvatelia okolitých domov cestu pravidelne
musia očistiť svojpomocne. Starosta obce uviedol, že vie o tomto probléme, na konci dediny výjazd z polí bude
uzavretá s betónovou zátarasou a v tomto prípade by bolo najvhodnejšie riešenie predvolanie konateľa spoločnosti
na prejednanie riešenia daného problému.

Uznesenie č. 42-OZ/2019 k bodu 4. programu:
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre zaväzuje starostu na predvolanie konateľa Agromačaj s.r.o. vo
veci prejednania znečistenia cesty 2. triedy č. 503 pri výjazde mechanizmov spoločnosti z príjazdovej
cesty medzi p. Bódišovou a p. Ferenczim.
Hlasovanie
Prítomní: Botlo, Mgr. Karkeszová, Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 5. programu – Informácie starostu obce

1.) Poskytnutie dotácie v programe Podpora športu na rok 2019 – úprava rozpočtu
Z dôvodu schválenej výšky dotácie úradom vlády v celkovej sume 15 000 EUR /12 000 na obnovu
telocvične + 3 000 Eur na nákup vybavenie telocvične/ z pôvodných 28 000 EUR bol znížený rozpočet na
obnovu telocvične o položku výmena okien /súčasť výzvy na zateplenie školy/. V časti náčinie boli
vynechané niektoré položky z pôvodného rozpisu. Spoluúčasť obce činí 5%.
2.) Revitalizácia ramena malého Dunaja
Starosta informoval občanov, že po dohode s GR Povodia Dunaja a riaditeľom technického úseku
v Šamoríne v dvoch etapách bude uskutočnená revitalizácia ramena malého Dunaja . 1. etapa po vyhotovení
stavebnej dokumentácie bude vytvorenie tzv. záchytnej hrádzy a 2. etapa samotné prečistenie koryta v hĺbke
cca 40 cm. Predpokladaný termín obnovy prietoku vody je v r. 2020. Dofinancovanie sa rieši.
3.) Odstránenie oplotenia na par. č. „C“ 548/3, 548/4 a 548/5 k. ú. Hrubý Šúr
Starosta poďakoval za pomoc občanom pri spracovaní podkladov na postúpenie prípadu na Krajský
stavebný úrad. O výsledku konania starosta bude informovať.
4.) Bratislavská regionálna dotačná schéma, podpis zmluvy a úprava rozpočtu.
Bola podpísaná zmluva na 6 000,- Eur + 25% spoluúčasť /pôvodne 12 000 Eur / Rozpočet bol upravený
podľa zmluvy. V rámci projektu budú zrealizované nasledovné práce: osadenie 2 lavičiek a prístrešku so
stojanom na 6 bicyklov, výmena osvetlenia na Družstevnej ulici - 9ks, výsadba 3 stromov v celkovej sume
8480,- Eur
5.) Sekundárne káblové rozvody a VO – IBV 27 – Práve prebieha proces zriadenie vecných bremien,
katastrálny úrad zastavil konanie, obratom posielame chýbajúci doklad na katastrálny úrad Práce na
vybudovanie IBV majú začať v priebehu budúceho roku, ešte čakáme na stavebné povolenie na sklad,
6.) Zmena užívania podkrovia na MŠ – odovzdanie stavby, vyúčtovanie, príprava pred kolaudáciou. Stavba je
pred kolaudáciou. Úrad verejného zdravotníctva vykonal kontrolu priestorov, meranie intenzity osvetlenia
a rozbor vody, Musíme zabezpečiť rôzne certifikáty a v poslednej fáze treba požiadať úrad verejného
zdravotníctva o povolenie na prevádzku škôlky. Uhradili sme faktúru za 5% - nú spoluúčasť na základe
zmluvy v sume 8 999,95 Eur, zaplatili sme doplnkové práce vo výške 3 767,- Eur a musíme preúčtovať
sumu 170 998,96 Eur za vykonanie stavebných prác. Nevysporiadaná je faktúra na nevyhnutné práce
a materiál naviac, ktoré chýbali vo výkaze-výmer v sume 16 573,51 Eur. Rozpočtár sa má vyjadriť prečo
tieto práce neboli zahrnuté v položkách výmeru a následne sa bude riešiť tento problém, možno aj v rámci
súdneho sporu. 200 339,42 eur + 2 kuchárky, výdaj jedla upratovanie
7.) Zápis detí na školský rok 2019/2020 do MŠ a ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Prijatých
bolo 55 deti v MŠ v troch triedach. 2 triedy 15+22, a 18 do novej triedy, bez trvalého pobytu v obci: 2 deti
z Kostolnej pri Dunaji, a 1 dieťa z inej obce. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským má
zapísaných 6 deti, Základná škola slovenská 11 detí.
8.) Stav chodníkov – nutné opravy – budú nutné opravy havarijných stavov, ale kvôli plánovaniu kanalizácie
treba plánovať efektívne.
9.) Individuálne dotácie župana BSK, podpis zmluvy - 1000 Eur budú použité na knižnicu
10.) Mimoriadne obecné zastupiteľstvo 27.06. 2019 o 18 30 hod. (plnenie rozpočtu a záverečný účet za 2018
11.) Podpis zmluvy s novým dodávateľom elektrickej energie od 01.08. 2019 – podpis od 01.08.2019, audit
ističov
12.) Hodové slávnosti obce- plagáty sú vyvesené, obec prispeje na hodovú zábavu
13.) Návrhy projektových štúdií budov v majetku obce – Architekt premietal prítomným projektové štúdie budov
obce - rozšírenie spoločenskej budovy na ihrisku, plány úprav sobášnej miestnosti, Obecného úradu, MĹK,
s poštou a vedľajšie sklady, a sociálne zariadenia pri prístrešku
14.)Pán poslanec Ing. Tibor Szakáll na podnet niektorých občanov sa zaujímal o dvojjazyčných

informačných tabulách. Starosta uviedol. že po navrhnutí dvojjazyčných tabúl v pôvodnom rozmere boli
nečitateľné, zanikli obidva nápisy. Informačné tabule pre záhradkárov a obec budú doplnené o maďarské
texty. Poslanci sa vyjadrili, že sú za zachovanie dvojjazyčnosti v obci, preto v budúcnosti budú informačné
tabule aj v maďarskom jazyku.
Pán poslanec Ing. Tibor Szakáll ďalej upozornil, že verejné osvetlenie nesvieti na jednom úseku na hlavnej ceste,
Závady treba nahlásiť na obecnom úrade /mailom, telefonicky a následne budú odstránené.

15.) Pán poslanec Ladislav Kiss poukázal na nutnosť dodržiavania nariadenie obce ohľadom parkovania, najprv s
upozornením a v prípade nerešpektovania výzvy aj sankciami., hlavne na nebezpečných úsekoch.

Ďalej tiež upozornil na havarijný stav chodníkov, hlavne smerom na cintorín a pri obchode. Starosta
poznamenal, že kvôli riešeniu kanalizácie nemá význam sa púšťať do rekonštrukcie chodníkov ale si je
vedomí toho, že na niektorých úsekoch je oprava nevyhnutná.
K bodu 6. programu – Návrhy a dotazy občanov, diskusia
Pani Etela Borsová upozornila na problémy s otváracou dobou pošty v obci. Starosta už so
zodpovednými pracovníkmi pošty danú situáciu viackrát riešil, napriek tomu oznámili len dlhšie
prerušenia prevádzky pobočky.
Pani Helena Bottová poprosila starostu o uverejnenie oznamu, aby obyvatelia nedávali iný odpad stavebný a komunálny odpad , oblečenie - do kontajnerov na cintoríne. Ďalej na podnet menovanej ,
starosta požiada spoločnosť AVE odpadové hospodárstvo a.s., aby ich pracovníci po odvoze
komunálneho odpadu smetné nádoby umiestnili na chodník, nie na cestu.
Pán Lobotka upozornil na chýbajúcu značku obmedzenia rýchlosti pri cintoríne, kde autá jazdia
neprimeranou rýchlosťou. Starosta dal prísľub, že situáciu bude riešiť v spolupráci s príslušnými úradmi
resp. dá podnet polícii na vykonanie meranie rýchlosti v danom úseku.
Do diskusie prihlásila p. Krajčovicová. Poďakovala starostovi za zabezpečenie podložia na cestu
z družstevnej ulice smerom k lesíku a požiadala o ďalší materiál na doplnenie podlažia na tejto ceste.
V zápisnici zo 4. 2. 2019 dozvedela o zriadení pracovnej skupiny na úpravu webstránky obce a žiadala
informácie o termíne, zhotoviteľa a ceny tejto úpravy. Ďalej žiadala o zosúladenie zápisníc za toto
volebné obdobie do spoločného zväzku na webstránke a uviesť súhrnnú správu za 4. Q 2018 na profile
webovej stránky. Upozornila na rozdielny spôsob a formuláciu schvaľovania uznesenia OZ /nadpolovičná
väčšina hlasov – OZ schvaľuje uznesenie./ a schvaľovania VZN obce /3/5-na hlasov, OZ sa uznieslo na
VZN č. /.
Do štatútu obce odporučila doplniť informáciu o umiestnení úradnej tabule obce, a uviesť príspevkové
a rozpočtové organizácie obce so správnou subjektivitou, bez správnej subjektivity a obchodné
spoločnosti so 100% -nou účasťou obce.
Pri VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce - upozornila na nesúlad v článku 4, kde pravidlá
obstarávanie majetku obce majú určiť podľa zákona o majetku obce č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, nie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa zákona obecné zastupiteľstvo nadobúda
majetok v súlade so schváleným rozpočtom, zmluvou alebo zmluvou za ceny v zmysle právnych
predpisov, mimo schváleného rozpočtu do 1 000 EUR starosta a nad 1000 Eur obecné zastupiteľstvo,
teda v zásadách môžete určiť, že OZ aké právomoci dá starostovi pri obstarávaní hnuteľného majetku.
Mimo schváleného rozpočtu obstarávaný majetok treba premietnuť do rozpočtu a zmeny predložiť na
najbližšom zasadnutí OZ. Podľa zákona o obecnom zriadení štatutárnym orgánom obce je starosta,
a z toho vyplýva že za verejné obstarávania je zodpovedný starosta, kto podpisuje zmluvy, poslanci môžu
kontrolovať jeho priebeh alebo môžu byt členmi komisií. NKÚ odporúča obciam a mestám prijať smernicu
o VO.
Starosta v súvislosti s úpravou webovej stránky uviedol, že určená pracovná skupina s vedením
Ladislava Kissa s p. Lobotkom pracuje na úprave webstránke, zmluva s terajším poskytovateľom
webstránky je vypovedaná, službu súčasný poskytovateľ poskytuje do 08.01.2020. Po tomto termíne
musí byť funkčná nová webstránka.
K bodu 7. programu- Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predniesol poslanec Ing. Tibor Szakáll. Uznesenia poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 8. programu – Rôzne
Žiadne

K bodu 9. programu – Záver /o 22,20 hod./
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

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

