
Z Á P I S N I C A 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 09. 12. 2019 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti športovej budovy 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, 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 štyria poslanci,  OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať. 

Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Program bol schválený jednohlasne.  

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b.)  Voľba návrhovej komisie  

c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 12. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia 

 
             

2. Odpredaj pozemku vo vlastníctve  obce pre p. Kristiána Grošku par. č. „C“ KN 168/50 k. ú. 

Hrubý Šúr  - prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

3. Program rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2020. 
 

4. Návrh VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
 

5. Návrh VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území obce Hrubý Šúr 
 

6. Návrh VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj  
 

7. Návrh Sadzobník poplatkov v obci Hrubý Šúr 



 

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 
 

9. Obecná zabíjačka február 2020 
 

10. Návrhy a dotazy občanov 
 

11. Rôzne 
 

12. Návrh na uznesenie 
 

13. Záver       
 

             Informácie starostu obce: 

- Revitalizácia ramena Malého Dunaja 
- Stav projektu  kanalizácie v obci 
- Vyhodnotenie 1. roka vo volebnom období  

 
K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Tibor Szakáll a Robert 

Botlo. Za zapisovateľku určil Andreu Kovácsovú.   

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 Ladislav Kiss.  

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 12.  plánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na 

vedomie.  

 

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 



K bodu 2. programu – Odpredaj pozemku vo vlastníctve  obce pre p. Kristiána Grošku par. č. 
„C“ KN 168/50 k. ú. Hrubý Šúr  - prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Starosta obce informoval poslancov, o zámere predaja pozemku č. 168/50 p. Kristiánovi Groškovi z dôvodu 

osobitného zreteľa  vo výmere 17 m² za 35 euro/m². Zámer bol vyvesený 6. 11. 2019 a zvesený 20. 11. 2019 

z úradnej tabule. Dôvod predaja uviedol, že na pozemku je časť stavby v jeho vlastníctve.  

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č.   73-OZ/2019  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce pre p. Kristiána Grošku 

par. č. „C“ KN 168/50 k. ú. Hrubý Šúr – prípad hodný osobitého zreteľa.  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
K bodu 3. programu – Program rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2020. 
. 
Starosta obce predniesol plán programu rokovaní OZ na rok 2020, ktorý je nasledovný: 
 
3. 2. 2020 
2. 3. 2020 
4. 5. 2020 
1. 6. 2020 
7. 9. 2020 
5.10. 2020 
2. 11. 2020 
7. 12. 2020 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie č.   74-OZ/2019  k  3. bodu programu 

 

OZ schvaľuje plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
 



K bodu 4. programu – Návrh VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
 

Starosta obce zosumarizoval situáciu z minulých rokov. VZN o poplatku za komunálny odpad nebol novelizovaný 

min. 3 x z dôvodu navýšenia od spoločnosti AVE odpadové hospodárstvo, s. r. o., rok 2018 o  7%, 2019 o 10% 

a avizované navýšenie na rok 2020 o 8%. Za komunálny odpad momentálne obec dopláca za obyvateľov min. 10 

000 eur za rok. V každom ďalšom roku sa očakáva ďalšie navýšenie z dôvodu nutnosti vybudovanie triediacej linky 

na každej skládke. VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad obsahuje v § 4 návrh poplatkov: 

a. fyzické osoby: 26 eur/osoba – 120 l nádoba na 4 osoby 

b. právnické osoby: množstevný zber – 0,0385 eur/l 

- zníženie poplatku o 25%: občania v hmotnej núdzi, dôchodcovia nad 62 rokov, držiteľ preukazu ŤZP 

Úplné znenie VZN je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce.  

Starosta obce predostrel možnosť vývozu drobného stavebného odpadu 2 x do roka, kde by sa použila orientačná 

prepočtová tabuľka odpadov Ministerstva životného prostredia SR (na určenie hmotnosti). 

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.   75-OZ/2019  k  4. bodu programu 

OZ schvaľuje návrh VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad. 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 5. programu – Návrh VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území obce Hrubý Šúr 
 
Starosta obce odôvodnil nutnosť navýšenia miestnych daní na úroveň okolitých obcí. Finančné príspevky od štátu 

ledva pokrývajú bežné výdavky obce. Ďalej uviedol, že prostriedky vyzbierané z daní sú jediné, ktoré zostávajú 

obci a môžu sa použiť na projekty, rozvoj a zveľadenie obce. Pri tvorbe VZN sa porovnávali poplatky v okolitých 

obciach. 

Starosta obce požiadal o opravu chyby v § 7, odsek 1, písmeno f). – sumu 0,281 eur stavby na ostatné podnikanie 

opraviť na 1,2 eur 

 Úplné znenie VZN je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce.  

Hlasovanie 

 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.   76-OZ/2019  k  5. bodu programu 

OZ schvaľuje návrh VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území obce Hrubý Šúr. 

                                                                                                             



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
K bodu  6. programu – Návrh  VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

 
Starosta obce uviedol, že obsah tohto VZN je určené v zákone. Sadzbu určuje obec. Maximálna sadzba je určená 

zákonom.  

Za každý začatý m²:  

a. stavba na bývanie: 20 eur/m² 

b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 20 eur/m² 

c. stavby na podnikateľské účely 30 eur/m² 

- jednorazový poplatok na právoplatné stavebné povolenie 

- použitie vyzbieraného poplatku za rozvoj v súlade s platnými právnymi predpismi  

 Úplné znenie VZN je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce.  

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.   77-OZ/2019  k  5. bodu programu 

OZ schvaľuje návrh VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 7. programu – Návrh Sadzobník poplatkov v obci Hrubý Šúr 

 

Starosta obce predniesol návrh Sadzobníka poplatkov v obci Hrubý Šúr. 
Hlavné zmeny:   
Hlásenie v rozhlase  2 eur 
Užívanie spoločenskej miestnosti  

 Oslava – obyvatelia s trvalým pobytom v obci 50 eur 

 Oslava – cudzí                                         100 eur 

 Kar – obyvatelia s trvalým pobytom v obci  25 eur 

 Kar – cudzí                                                     50 eur 

 Členské organizácie                                         zdarma 
Časové obmedzenie: na 24h – 10:00 do 10:00 nasledujúceho dňa 
 
Užívanie telocvične  5 eur/hodina (za predpokladu dodržania prevádzkového poriadku) 
Užívanie domu smútku  10 eur 
 
p. Szakáll navrhol ponechanie sadzby za používanie spoločenskej miestnosti za účelom karu  na 20 eur. 
 
Hlasovanie (pôvodný návrh prednesený starostom obce) 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 3   

Proti: 1 



Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.   78-OZ/2019  k  7. bodu programu 

OZ  v Hrubom Šúre schvaľuje návrh Sadzobník poplatkov v obci Hrubý Šúr. 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

K bodu  8. programu – Návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Starosta obce spolu s p. účtovníčkou Ing. Mészárosovou vysvetlili OZ ako bol tvorený rozpočet. Ďalej p. 
starosta poznamenal, že obce do 2000 obyvateľov nemusia predkladať rozpočet v programovej štruktúre. 
Žiadosti o dotácie na budúci rok 2020 sa nebudú schvaľovať zvlášť, lebo sú už začlenené v tomto návrhu 
rozpočtu (skauti, OZ Hrubý Šúr, CSEMADOK). 
 
Pani kontrolórka, Mgr. Mária Tomovičová, vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu uviedla, že návrh 
rozpočtu zohľadňuje všetky predpokladané výdavky a príjmy. A skonštatovala, že predkladaný návrh 
rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy  a preneseného výkonu 
štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej 
hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Na základe týchto skutočností odporučila 
OZ návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a brať na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022. 
Pani účtovníčka, Ing. Mészárosová, vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu. 
 
Pán starosta upresnil, že do kapitálových výdavkoch – rekonštrukcie a modernizácie sú zahrnuté projekty, 
ako obnova čerpacej stanice, spoluúčasť na obnove strechy na pošte a miestnej ľudovej knižnici, 2. etapa 
zateplenia základnej školy, kamerový systém.  
 
Návrh rozpočtu je k nahliadnutiu na webovej stránke obce.   
 
Uznesenie č.   79-OZ/2019  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo: 

a. schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 

 

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

b. berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022 

c. schvaľuje možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry  

 

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  

Za: 4   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
K bodu 9. programu – Obecná zabíjačka február 2020 

 
Starosta obce informoval, že na základe dohody s OZ sa termín obecnej zabíjačky stanovil na 15. 02. 2020 
v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku.   

 
Uznesenie č.   80-OZ/2019  k  9. bodu programu 

OZ berie na vedomie termín obecnej zabíjačky.  
 

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
K bodu 10. programu - Návrhy a dotazy občanov 

 
Pani Etela Borsová upozornila na vyčíňanie vandalov na dvore kostola, kde zničili adventný veniec. 
Požiadala o zverejnenie na webovej stránke obce a o vyhlásenie v miestnom rozhlase.  
 
K bodu 11. programu – Rôzne 

 
Pani kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020: 

1. kontrola dodržiavania výšky úhrady a spôsobu platenia za poskytovanú opatrovateľskú službu v 1. polroku 
2019 

2. vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu 
3. kontroly v zmysle § 18d odsek 2 Zákona o obecnom zriadení  

 

Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss  
Za: 4   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

Plán kontrolnej činnosti bol schválený. 
 

 

K bodu 12. programu – Návrh na uznesenie 

                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
Informácie starostu:  
 
Revitalizácia ramena Malého Dunaja: 
Obec v tejto veci má už ohlášku drobnej stavby. Sú rozdelené práva a povinnosti medzi stranami Hrubý 
Šúr, Tureň a Vodohospodársky podnik práva a povinnosti, kde gro celej záležitosti zobral na seba 
Vodohospodársky podnik. Revitalizácia by sa mala vykonať do marca 2020. 
 
Stav projektu kanalizácie v obci: 
Starosta obce prečítal správu od projektovej kancelárie, kde bolo uvedené, že v súčasnosti sa čaká na 
vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom. Všetky potrebné doklady sú doručené na 
stavebný úrad, okrem vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu, kde bola podaná žiadosť 12. 04. 



2019 (30. 10. 2019 na výzvu SPF žiadosť bola doplnená). Na základe chýbajúceho vyjadrenia zo stany 
SPF nemôže stavebný úrad vydať územné rozhodnutie. Po jeho vydaní sa dopracuje projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenia.  
Listy všetkým dotknutým fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú podiely v jednotlivých parcelách, 
kadiaľ by kanalizačné potrubia a prečerpávacie stanice mali viesť, boli rozdané a rozposlané.   
 
Vyhodnotenie 1. roka vo volebnom období: 
Starosta obce presunul túto informáciu na ďalšie zasadnutie. 
 
  
 
K bodu 13. programu – Záver /o 20,00 hod./ 
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 

všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 03. 02. 2020 v spoločenskej 

budove pri futbalovom ihrisku.                                                           

 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Róbert Botlo  
 
 
----------------------------------------------- 
           Ing. Tibor Szakáll 
 
 
                                                                                      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                            starosta obce 


