
Z Á P I S N I C A 

z 9.  neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 12. 08. 2019 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botló, 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.  

Program rokovania: 

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

b.)  Voľba návrhovej komisie  

c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 8. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia             

2.  Návrh VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 VZN o poplatkoch v školstve zo dňa 
17.09. 2012 
 

3. Nová MŠ podkrovie 
 

4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
 

5. Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.07. 2018 medzi zmluvnými stranami 
Obec Hrubý Šúr a 11. skautský oddiel Szent Imre 
 

6. Návrhy a dotazy občanov 
 

7. Návrh na uznesenie 
 

8. Rôzne 
 

9. Záver 

              

 



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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss a Rober Botlo. 

Za zapisovateľku určil  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 8.  plánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na 

vedomie.  

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

K bodu 2. programu – Návrh VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 VZN o poplatkoch v 
školstve zo dňa 17.09. 2012  
 
Pani účtovníčka, Ing. Mészárosová, informovala, že hlavným dôvodom zmeny VZN je zmena finančných pásiem, 
ktoré sú dané pre školské stravovacie zariadenia (od 01.09. 2019). Ďalšou podstatnou zmenou je, že 
prostredníctvom ÚPSVaR  sa poskytuje príspevok k strave v MŠ a od 01.09. 2019 aj pre deti, ktoré navštevujú ZŠ. 
Do návrhu VZN č. 7/2019 boli zapracované pripomienky pani kontrolórky. Zmenilo sa označenie predloženého 
návrhu na Dodatok č. 1/2019 a doplnil sa bod 5. Ostatné podstatné náležitosti zostali nezmenené.  
 
Presné znenie dodatku k VZN je k nahliadnutiu na webovej stránke obce. 
 
Uznesenie č.   45 – OZ/2019  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Dodatok k VZN 7/2019, č. 1/2019 k všeobecne záväznému 

nariadeniu o poplatkoch v školstve zo dňa 17.09. 2012 s platnosťou od 01.09. 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 a podpísané. 

 
 
K bodu 3. programu – Nová MŠ  

 

 
Starosta obce poskytol informácie k novej MŠ, ktorá sa nachádza v podkroví športovej budovy. Skolaudovaná 

dňom 06.08. 2019. Ďalším krokom je podanie žiadosti na ministerstvo školstva, aby sa mohla zaradiť do siete škôl. 

Dohodlo sa, že nová MŠ bude bez právnej subjektivity. MŠ bude s vyučovacím jazykom maďarským.  



Uznesenie č.   46 – OZ/2019  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zriadenie MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, č. 365, 

Hrubý Šúr – Hegysúr a jej súčasti, výdajnej školskej jedálne, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

Ministerstva školstva SR.  

 

Hlasovanie 

Prítomní: Róbert 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 4. programu – Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť z 09.08. 2019 od občianskeho združenia Š. Ú. R. 

o schválenie pridelenia ročnej dotácie pre šport na rok 2019 v sume 3000,00 € (náklady na údržbu a prevádzku 

športového areálu). V minulosti bola suma poskytovaná na fungovanie TJ Hrubý Šúr, ktorá svoju činnosť ukončila. 

Suma 3000,00 € neobsahuje plat technického pracovníka obce. Poskytnutá dotácia bude vydokladovaná obci. 

Občianske združenie bolo založené na propagáciu a rozvíjanie športu v obci (pre združovanie nielen futbalu ale aj 

ostatných športových aktivít).  

Pán poslanec Ing. Szakáll požiadal o vysvetlenie využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

Pán poslanec Kiss Juraj vysvetlil poslancom a prítomným obyvateľom víziu, fungovanie, pôsobnosť, ciele OZ.   

 

Uznesenie č.   47 – OZ/2019  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje poskytnutie dotácie pre občianske združenie  Š.Ú.R.  vo výške 

3 000,00 €. 

 

Hlasovanie 

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

Za: 2  - Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 - Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 5. programu – Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.07. 2018 medzi zmluvnými 
stranami Obec Hrubý Šúr a 11. skautský oddiel Szent Imre 
 
Starosta obce informoval o získaní dotácie z MF SR  na  rekonštrukciu obecného úradu, ktorého súčasťou je aj 

miestnosť, ktorú využíva aj 11. skautský oddiel Szent Imre. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov,  zavedenie 

opatrení ohľadne ochrany osobných údajov a zvýšenia administratívnych úkonov je nevyhnutné priestorové 

rozšírenie obecného úradu o ďalšiu miestnosť – t. j. o miestnosť, ktorú momentálne využívajú skauti. Zároveň 

navrhol náhradné riešenie pre 11. skautský oddiel Szent Imre – miestnosť v budove bývalej pošty. 



Pán poslanec Szakáll ako vedúci skautov v obci požiadal o odročenie tohto bodu programu, z dôvodu 

prediskutovania vzniknutej situácie s členmi skautského oddielu. 

 
Uznesenie č.   48 – OZ/2019  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre odročuje bod č. 5 programu - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 

20. 07. 2018 medzi zmluvnými stranami Obec Hrubý Šúr a 11. skautský oddiel Szent Imre. 

Hlasovanie 

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

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  - Ing. Tibor Szakáll 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 
K bodu 6. programu - Návrhy a dotazy občanov 

 
1. Ohľadne výberového konania na pracovnú pozíciu učiteľa v MŠ obyvateľka obce navrhla zmenu v texte v znení: 
nutná znalosť maďarského jazyka (nie vítaná ako bolo uvedené). 
 
2. Zrušenie pošty – vykonanie ďalších možných opatrení proti zrušeniu pošty – spísanie petície za obce Hrubý Šúr, 
Kostolná pri Dunaji, Hurbanova Ves. Starosta obce prisľúbil podporu pri riešení vzniknutej situácie formou petície.  
 

3. Dotaz ohľadne informačných tabúľ, aby označenia, názvy a nápisy boli v dvojjazyčnej verzii (slovenskom 

a maďarskom jazyku).  

4. Stromy pri hlavnej ceste pri ihrisku – žiadosť o orez stromov. Starosta obce navrhol riešenie situácie na jeseň. 

Zároveň poslanec Kiss Ladislav požiadal o oslovenie majiteľov domov o parkovú úpravu (orez) kríkov na 

súkromnom pozemku, ktoré vytŕčajú na obecný chodník a bránia tak prechodu chodcom. 

5. Dotaz ohľadne vzniku novej webovej stránky a prenosu údajov, dokumentov, fotiek, informácií zo starej na novú 

webstránku obce – všetky pôvodné údaje bude prenesené zo starej stránky.  

 

K bodu 7. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 

 
K bodu 8. programu – Rôzne 

 

 
Informácie starostu:  
 
Starosta obce informoval poslancov a prítomných obyvateľov obce: 
 

 rekonštrukcia telocvične bude prebiehať až v mesiacoch september, október 2019 
 

 úspešný projekt z environmentálneho fondu na zateplenie budovy ZŠ – dotácia v hodnote 
100 000,00 € (projekt podaný na 200 000,00 €)  



 Vymenilo sa 10 svetiel verejného osvetlenia na Družstevnej ulici s dotácie Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy za spoluúčasti obce 

Úspešné projekty: 
 

 Bratislavská regionálna dotačná schéma – 10 svetiel verejného osvetlenia, prístrešok na 
bicykle, lavičky 2 ks, 3 ks stromov vo výške 6 000,00 € 

 Individuálna dotácia župana – okná na knižnici 

 Územná dotácia – šport – pletivo okolo beach volleyballového ihriska vo výške 2 575,00 € 

 Dotácia z Úradu vlády – náčinie do telocvične vo výške 3 000,00 € a rekonštrukciu telocvične 
vo výške 12 000,00 € 

 Environmentálny fond – zateplenie ZŠ vo výške 100 000,00 € 

 Ministerstvo financií – rekonštrukcia  obecného úradu, bývalej pošty a miestnej ľudovej knižnice 
vo výške 9 500,00 €  

 
K bodu 9. programu – Záver /o 21,00 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                

02. 09. 2019 v spoločenskej budove pri futbalovom ihrisku.                                                           

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Robert Botlo 
 
 
----------------------------------------------- 
             Juraj Kiss 
 
 
                                                                                    

Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                   starosta obce 


