
Z Á P I S N I C A 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 02. 09. 2019 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti športovej budovy 

Prítomní členovia OZ: 

Róbert 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.  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia      

a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b.)  Voľba návrhovej komisie  

c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 9. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia           

2. Odovzdanie petičných hárkov (obyvatelia obce Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji a starosta 
obce Hurbanova Ves) za obnovenie pošty v obci Hrubý Šúr  

3. Prenájom nebytových priestorov p. Pašinský   

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie – futbal 

5. MŠ – podkrovie (práce naviac úhrada faktúry) 

6. Žiadosť na zmenu ÚP (Š. Katona, M. Boršová, V. Rumanová, Z. Katona par. č. 357, 358, 
359 a 360 k.ú. Hrubý Šúr  

7. Žiadosť na zmenu ÚP par. č. 350/1 k. ú. Hrubý Šúr (p. Jasenovec a p. Jasenovcová) 

8. Deň dôchodcov október 2019 

9. Návrhy a dotazy občanov 

10. Návrh na uznesenie       

11. Rôzne 

12. Záver      



Pán starosta požiadal o výmenu poradia prerokovania bodov programu 2. za 5. Obecné zastupiteľstvo 

zmenu odsúhlasilo.  

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Ladislav Kiss a Ing. Tibor 

Szakáll. Za zapisovateľku určil  pani Andreu Kovácsovú.   

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej komisie:  

Starosta obce navrhol dvojčlennú návrhovú komisiu v zložení Juraj Kiss a Róbert Botlo. Poslanci návrh 

schválili jednohlasne.  

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 9. neplánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva berie na 

vedomie.  

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

K bodu 5. programu – MŠ – podkrovie (práce naviac - úhrada faktúry) 
 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastnil p. Ing. Andrej Maas so spoločnosti Cassis consult, s.r.o., 

ktorá zabezpečovala externý projektový manažment a pán Štefan Pusztai štatutárny zástupca 

spoločnosti AXATEM Projekt, s.r.o. – zhotoviteľ diela. Pán starosta informoval, že obec uhradila 

spoluúčasť, práce naviac po odsúhlasení starostom obce so zhotoviteľom, aj  práce, ktoré bolo potrebné 

realizovať ku kolaudácii stavby.  Pán Ing. Maas vysvetlil chronológiu celého projektu, od podania projektu 

(rok 2016), podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, schválenie (máj 2018), verejné 

obstarávanie, podpis zmluvy. Projektová dokumentácia a výkaz výmer boli vypracované nedostatočne 

projektantom firmy NV Project, s.r.o. Zhotoviteľ vypracoval cenovú ponuku podľa tejto dokumentácie. 

Chyby v projektovej dokumentácii  a nedostatky vo výmere a výkaze sa zistili až pri samotnej realizácii 

a sú fakturované v sume 15 351,91 Eur, číslo faktúry 2019049. 

 
Uznesenie č.   49 – OZ/2019  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo Hrubom Šúre schvaľuje úhradu faktúry č. 2019049 spoločnosti AXATEM Projekt, 

s.r.o. za naviac práce vo výške 15 351,91 Eur – „Zmena užívania podkrovia na MŠ“. 

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 – Prenájom nebytových priestorov p. Pašinský   
 
Pán Pašinský prejavil záujem o prenájom nebytových priestorov vo výmere cca. 9 m² (pošta alebo 

miestnosť na obecnom úrade). Pán starosta požiadal o odročenie tohto bodu, kým neobdrží odpoveď po 

podaní petičných hárkov o možnom obnovení fungovania pošty. 

  

Uznesenie č.   50 – OZ/2019  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre odročuje žiadosť p. Pašinského o prenájom nebytových priestorov 

až do doby vyjadrenia sa Slovenskej pošty po odovzdaní petície. 

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 – Žiadosť o poskytnutie dotácie – futbal 
 
Občianske združenie Š.Ú.R. požiadalo o dotáciu vo výške 3000,00 Eur podporu športových aktivít v 
obci. Dotácia je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 vo výške 3000,00 Eur. Pán starosta navrhol zníženie 
požadovanej dotácie o 500 Eur z dôvodu už vzniknutých nákladov počas roka.  
 
 
Uznesenie č.   51 – OZ/2019  k  4. bodu programu 

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

výške 2 500,00 Eur.  

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 2. programu – Odovzdanie petičných hárkov (obyvatelia obce Hrubý Šúr, Kostolná pri 
Dunaji a starosta obce Hurbanova Ves) za obnovenie pošty v obci Hrubý Šúr  
 
Pani poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová v mene občanov obcí Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji 

a Hurbanova Ves odovzdala podpísané petičné hárky pánovi starostovi. Zároveň ako zodpovedná osoba 

poveruje starostu jednať vo veci obnovenia pošty v obci a zaslaním podpísaných petičných hárkov (1 

podpis Hurbanova Ves, 33 Kostolná pri Dunaji, 265 Hrubý Šúr) na riaditeľstvo Slovenskej pošty, a. s..   



Uznesenie č.   52 – OZ/2019  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre poveruje starostu jednať vo veci obnovenia pošty v obci Hrubý Šúr 

a zaslaním podpísaných petičných hárkov na riaditeľstvo Slovenskej pošty, a. s.. 

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  6. programu - Žiadosť na zmenu ÚP (Š. Katona, M. Boršová, V. Rumanová, Z. Katona par. 
č. 357, 358, 359 a 360 k. ú. Hrubý Šúr  
 
Starosta obce citoval zo zápisnice 2/2019, bod 7 – Zmeny a doplnky k územnému plánu č. 3, kde bol 

vysvetlený presný postup podávania žiadostí a presné termíny. Podané žiadosti sa prerokovali na 

júnovom zastupiteľstve, kde sa o nich jednotlivo hlasovalo. Z tohto dôvodu vyhovieť žiadosti o zmenu 

územného plánu už nie je možné. 

Uznesenie č.   53 – OZ/2019  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre neschvaľuje žiadosť  o zmenu ÚP  podanú  žiadateľmi - Š. Katona, 

M. Boršová, V. Rumanová, Z. Katona  na parc. č. 357, 358, 359 a 360  v k. ú. Hrubý Šúr. 

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 7. programu – Žiadosť na zmenu ÚP par. č. 350/1 k. ú. Hrubý Šúr (p. Jasenovec a p. 
Jasenovcová) 
 

Platí to isté ako pri bode 6. 

Uznesenie č.   54 – OZ/2019  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre neschvaľuje žiadosť  o zmenu ÚP  podanú  žiadateľmi - p. 

Jasenovec a p. Jasenovcová  na parc. č. 350/1 k. ú. Hrubý Šúr. 

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  8. programu - Deň dôchodcov október 2019 
 
Vzhľadom na to, že mesiac október je mesiac úcty k starším starosta obce navrhol usporiadať tradičný 

Deň dôchodcov v mesiaci október.  

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na dátume 26. 10. 2019. 

 

Uznesenie č.   55 – OZ/2019  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Deň dôchodcov na  deň 26.10.2019. 

 

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 9. programu - Návrhy a dotazy občanov 
 
1. Ozvučenie pri pohreboch – vyriešiť problém s vypadávaním zvuku. 
 
2. Dotaz ohľadne rozdelenia kompetencií poslancov – starosta obce vysvetlil, že komisie neboli na 
začiatku pôsobenia nového zastupiteľstva vytvorené. Každý z poslancov inklinuje k niečomu inému, ale 
zároveň sú si vzájomne nápomocní. Je vítaná aj pomoc obyvateľov.  
 
3. Umiestnenie zrkadla pre sprehľadnenie výjazdu od futbalového ihriska. 
 
4. Pán poslanec Kiss Ladislav informoval obyvateľov, že sa založila pracovná skupina ohľadne ochrany 
životného prostredia, triedenia komunálneho odpadu, atď. 
 
5. Pán poslanec Szakáll sa informoval ohľadne možnosti poskytovania obedov pre dôchodcov za 
zvýhodnených podmienok. Pán starosta navrhol, aby sa zistilo o koľko obedov by bol záujem a aby sa 
následne zistila kapacita školskej jedálne. Pani kontrolórka vysvetlila, za akých podmienok by to bolo 
možné. Aké sú ďalšie kroky realizácie tohto zámeru.    
 
 
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:  
 
Beach volejbalové ihrisko – na vybudovanie sa použili finančné prostriedky z územnej dotácie BSK vo 
výške 2 575,- Eur aj spoluúčasť obce. Do realizácie projektu sa zapojili aj dobrovoľníci. 
 
Zateplenie ZŠ – stavebné práce nenarušia chod riadneho vyučovania. Zateplenie začne začiatkom 
októbra 2019  a výmena okien na telocvični. Náklady: 100 000,00 Eur + spoluúčasť obce 5 260,00 Eur. 
Zároveň v tomto čase prebehne v budove ZŠ výmena podlahy, dverí a maľovanie telocvične aj nákup 
náčinia. 
 
Rekonštrukcia OÚ a MĽK – rekonštrukcia sa začala budovou MĽK a budovou bývalej pošty, pokračovať 
bude rekonštrukciou obecného úradu. 
 
  
K bodu 12. programu – Záver /o 20,30 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                      

07.10. 2019 v spoločenskej budove pri futbalovom ihrisku.                                                           

 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
--------------------------------------------- 
               Ladislav Kiss 
 
 
----------------------------------------------- 
            Ing. Tibor Szakáll 
 
 
                                                                                                    Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                           starosta obce 
 
 
 


