
Z Á P I S N I C A 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 07. 10.  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 štyria poslanci,  OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovania. 

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 10. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia 

 
             

1. Odpadové hospodárstvo, zavedenie kompostérov alebo odvoz bio odpadu s pred domov, prípadne 
ponechanie súčasného stavu 7 m3 kontajner.  

 

2. Prenájom nebytových priestorov p. Pašinský, nájomná zmluva skauti – ponuka priestorov, voľný 
priestor na OÚ 

 

3. Výzva - Poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcie 
a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. 

 

4. Výzva - Environmentálny fond: oblasť B – Ochrana a využívanie vôd „činnosť BV4AP úprava 
a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie 
 

5. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 
 



6. Projekty MAS 
7. Vyhodnotenie dňa obce 
8. Žiadosť o vydanie písomného stanoviska – p. Mária Obselková 
9. VZN poplatky v školstve 
10. Návrhy a dotazy občanov 
11. Rôzne 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver       
 

             Informácie starostu obce: 

- Kanalizácia v obci 
- Materská škola - podkrovie  (Výzva na náhradu škody) 

       -     Rameno Malého Dunaja 

 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Nikolu Karkeszovú 
a Roberta Botla. Za zapisovateľku určil Andreu Kovácsovú a Moniku Mészárosovú.   

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 Kiss Ladislav a Ing. Tibor Szakáll. Poslanci 
návrh schválili jednohlasne.  

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 10.  plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na 
vedomie.  

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 
žiadne 

K bodu 2. programu – Odpadové hospodárstvo, zavedenie kompostérov alebo odvoz bio odpadu s pred 
domov, prípadne ponechanie súčasného stavu 7 m3 kontajner.  
 
Starosta obce navrhol tri možnosti ponechanie súčasného stavu – 7 m3 kontajner, možnosti zavedenie 
kompostérov alebo odvoz bio odpadu s pred domov. Starosta zhrnul náklady spojené s jednotlivými 
možnosťami.  

- 1 kompostér 35 eur/ks, za podmienok, že sa preukáže kompostovanie u  50,01% 
obyvateľov 

- Bionádoba 30 eur/ks, v období od 1. 3. do 31. 11. vývoz v dvojtýždňových intervaloch, 
zimné obdobie mesačný interval, letné obdobie 1. 7. – 30. 9. týždenný interval  

- Ponechanie 7 m3 kontajnera s možnosťou umiestnenia na iné miesto 
Poslanci navrhli ponechanie 7m3 kontajneru na obdobie zatiaľ 1 roka, z dôvodu náročnej realizácie 
vlastnej kompostárne v obci – stavebné povolenie, životné prostredie, atď. Na konci starosta obce 



zhrnul výhody využívania 7 m3 kontajnera na vývoz bioodpadu a dal hlasovať o ponechaní tejto 
možnosti separovania bioodpadu.  
 
Uznesenie č.   56-OZ/2019  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo Hrubom Šúre schvaľuje ponechanie bio odpadu súčasného stavu 7 m3 kontajner na rok 
2020 

Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
. 

                                                                                                     Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 3. programu – Prenájom nebytových priestorov p. Pašinský, nájomná zmluva skauti – ponuka 
priestorov, voľný priestor na OÚ 
 
Starosta obce rozdelil riešenie tohto bodu na 3 časti: 
1. Existujúca nájomná zmluva podpísaná 20.07. 2018 s 11. oddielom skautskej organizácie 
2. Žiadosť p. Pašinského 
3. Vzniknutá miestnosť po rekonštrukcii po 11. skautskom oddiele v priestoroch obecného úradu 
 
1. z dôvodu zrušenia pošty sa ponúkla skautom miestnosť v budove bývalej pošty. K zmluve sa vypracuje dodatok, 
kde sa v predmete č. 1 zmení výmera z  30 m2 (s toaletami) na 21,6 m2 (bez toaliet), súpisné číslo z 205 na 209, 
zastavané plochy a nádvoria zo 159 m2 172 m2, parc. č. 111/26 na 111/25. Ostatné ustanovenia zostávajú 
nemenné. Ďalej v článku 7 sa mení doba nájmu z 5 rokov na 10 rokov – do 20.07. 2028.  
Predpokladané ukončenie prerábky priestorov bývalej pošty a začiatok možnosti užívania starosta obce 
predpokladá od 01. 11. 2019. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu využívania budovy bývalej pošty skautmi s hore uvedenými zmenami 
v dodatku zmluvy.  
 
 
Uznesenie č.   57/1-OZ/2019  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje priestor pre skautov – budova bývalej pošty na 10 rokov 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
                                                                                                     Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
2. Pán Pašinský podal žiadosť na prenájom nebytových priestorov. V budove bývalej pošty vznikli miestnosti 
o výmere 5,9 m2 a 5,7 m2. Starosta obce navrhol uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, s 3 mesačnou 
výpovednou dobou, s bežnými náležitosťami nájomnej zmluvy (parc. č., metráž,...), cenu za nájom 70 eur/mesiac. 
Pán Pašinský uviedol účel využívania priestoru na výdajňu e – shopu na 3 – 4 hodiny denne.  
 



Uznesenie č.   57/2-OZ/2019  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje prenájom nebytových priestorov p. Pašinského  na dobu neurčitú 
s mesačným nájmom 70€. 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
                                                                                                     Uznesenie bolo schválené 
 
3. vytvorenie priestoru vzniknutého v zadnej časti obecného úradu (miestnosť po skautoch) pre dôchodcov ako 
denná miestnosť. Po zariadení miestnosti – predpoklad 3/2020. 
 
Uznesenie č.   57/3-OZ/2019  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje voľný priestor na OÚ – pre dôchodcov od 03/2020 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
                                                                                                     Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 4. programu – Výzva - Poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora výstavby, 
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 
 
Starosta informoval poslancov o výzve. Podobný projekt bol už vypracovaný v minulosti – 2 striedačky, 
1 tribúna. Hodnota projektu:  16290,41 – 75% SFZ, 25% spoluúčasť obce.  
 
 Uznesenie č.   58-OZ/2019  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje podanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku z projektu 
SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss  
Za: 5   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
                                                                                                     Uznesenie bolo schválené. 
 

K bodu 5. programu – Výzva - Environmentálny fond: oblasť B – Ochrana a využívanie vôd „činnosť 
BV4AP úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov“ – vypracovanie projektovej 
dokumentácie 
 
 
Starosta obce predniesol ďalšiu výzvu Environmentálny fond, ktorý sa rozdeľuje na 2 časti: potrubie 
verejných vodovodov a vodárenské zdroje. Starosta obce by chcel pomocou tejto výzvy opraviť čerpaciu 



stanicu, ktorá je v havarijnom stave. Projekt musí obsahovať elektronickú časť, strojno – technickú časť, 
technologickú časť, výkaz – výmer, koordinácia. Projekt musí byť odsúhlasený na okresnom úrade 
v Senci odbor starostlivosti o životné prostredia – úsek štátnej vodnej správy, – stavebné povolenie, ako 
vodný zdroj.  Termín podania projektu je: 31.10. 2019.  
Dali sa vypracovať 3 cenové ponuky: 5 940 eur, 6 540 eur, 7 500 eur 
Bola vybraná cenová ponuka za 5 940 eur. V prípade neúspechu tento rok sa projekt môže podávať 
každý rok. Poslanci sa zhodli na tom, že rekonštrukcia existujúcej vodárne je nutná. V prípade poruchy 
existujúcej môžu vznikať vysoké náklady. Nová by bola moderná, napr. hlásenie porúch SMS správou na 
mobilný telefón. Maximálna výška dotácie je 200 000 eur/1 projekt. 
 

Uznesenie č.   59-OZ/2019  k  5. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie 
Environmentálny fond: oblasť B – Ochrana a využívanie vôd „činnosť BV4AP úprava a rekonštrukcia existujúcich 
vodárenských zdrojov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie 
 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss  
Za: 5   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
                                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
K pôvodnému bodu  6. programu - Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 
 
Pani účtovníčka Ing. Monika Mészárosová informovala poslancov o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2019. 
Rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Obec začala rok 2019  s rozpočtovým provizóriom, rozpočet sa 
schválil v priebehu roka. 
 
Uznesenie č.   60-OZ/2019  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 

 

Hlasovanie 

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

Za: 5   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
 



 
K bodu 7. programu – Projekty MAS 
 
Starosta informoval o projekte MAS – Malodunajsko, kde Poľnohospodárska platobná agentúra vyčlenila 
financie, o ktoré sa mohli uchádzať regionálne zoskupenia. Budget z PPA cca. 800 000 eur, ktoré sa 
prerozdelí v 3 výzvach, pre obec to vychádza cca. 20 000 eur. Každá obec dostane rovnakým podielom 
bez ohľadu na počet obyvateľov. Obec uhradí 1000 eur ako členský príspevok, ktoré sa vrátia formou 
refundácie. Aj vyplácanie projektu funguje formou refundácie. 1. výzva vyšla 30.09. 2019, časť A, ktorá 
sa musí podať do 21.12. 2019. Poslanci spolu s pánom starostom sa rozhodli financie získané cez projekt 
MAS, časť A, použijú na obnovu strechy nad budovou knižnice a bývalej pošty.  
 
 
Uznesenie č.   61-OZ/2019  k  7. bodu programu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje podanie projektu MAS, časť A-projekt na obnovu strechy nad 
budovou knižnice a bývalej pošty. 

 

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

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 
                                                                                                            Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
K bodu 8. programu – Vyhodnotenie dňa obce 
 
Starosta obce vyhodnotil deň obce – finančná stránka.  
Z OOCR boli vyplatené faktúry: Magnolia Trio 300 eur, ForYou 900 eur, Magic Production  258 eur = 1458 eur 
Obec: A két zsivány 928 eur, Tanečné vystúpenie 250 eur, Poníky 250 , skákací hrad 250 eur, toalety 186 eur, 
plagáty 24 eur = 1 888 eur 
Peniaze nevyčerpané z OOCR sa presúvajú na ďalší rok.  
 
 
Uznesenie č.   62-OZ/2019  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie dňa obce. 
 
 
 
K bodu 9. programu - Žiadosť o vydanie písomného stanoviska – p. Mária Obselková 
 
Starosta obce informoval poslancov o liste od p. Obselkovej, ktorá nepochopila princíp stretnutia zorganizovaného 
starostom obce v auguste/2019, ktoré sa týkalo zaplatenia 8 000 eur vlastníkmi pozemkov, ktorých pozemky sa 
majú zaradiť do územného plánu obce (zmeny a doplnky). Suma bola rozrátaná na m2. Starosta obce požiadal 
poslancov OZ o súhlas s vydaním písomného stanoviska p. Obselkovej.  



 
Uznesenie č.   63-OZ/2019  k  9. bodu programu 

OZ zaväzuje starostu obce, aby vypracoval písomné stanovisko p. Obselkovej. 

Za: 5   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo podpísané. 

 
K bodu 10. programu - VZN poplatky v školstve 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schválilo zapracovanie pripomienok k VZN č. 7/2019 poplatky v školstve 
nasledovne: 

Čl. 3 bod. 1 čiastočná úhrada spojená s činnosťou ŠKD 10 €/mes. 
Čl. 3 bod. 2 príležitostná návšteva žiaka spojená s činnosťou ŠKD 2 € 
Čl. 2 bod 1 písm. b) 100 € pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 
 
Ostatné poplatky sa menia nasledovne 
 
Čl. 2 bod 1 písm. a) 20 € pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt v obci 
 
Príspevky na stravovanie: 

- MŠ a ZŠ 0,25 € za odobratý obed 
- Stravníci od 15-18 rokov, dospelí stravníci, zamestnanci   v súlade s § 152 Zákonníka práce 
- Stravníci od 15-18 rokov, dospelí stravníci, cudzí stravníci 1,51 € za odobratý obec. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 7/2019 poplatky v školstve. 

 

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 11. programu - Návrhy a dotazy občanov 
 
 
 
K bodu 12. programu – Rôzne 
 
Kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová, informovala o vykonanej kontrole za 1.polrok, 



 
                                                                                                                      
 
K bodu 16. 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 
04.11.2019 v spoločenskej budove pri futbalovom ihrisku.                                                           

 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Mgr. Nikola Karkeszová  
 
 
----------------------------------------------- 
            Ing. Tibor Szakáll 
 
 
                                                                                   Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                         starosta obce 
                                                                     
  

 


