
 
                            Hrubý Šúr, 27. apríl 2020 
 
 

Pozvánka 
 
 Na základe § 12 ods.1  a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 16. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04. mája 2020 /v pondelok/ o 18,30 hod.  spoločenskej 
miestnosti obecného úradu. 
 
  
Program rokovania: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie  
c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 15. plánovaného zasadnutia obecného  
      zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o zneškodnení obsahu žúmp.        
 

             3.    Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o spôsobe náhradného zásobovania   
                    vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

   
4.    Ministerstvo vnútra SR – poskytnutý finančný príspevok za účelom opravy pamätníka   
       padlých obyvateľov obce Hrubý Šúr v 1 a 2 svetovej vojne, vo výške 11 824 € na základe   
       žiadosti zo dňa 18.04. 2019. Schválenie spoluúčasti obce vo výške 2 956 €. Náklady na  
       verejné obstarávanie 348,00 €. Osvetlenie pomníka cenová ponuka vo výške 2 842,38    
       financované so spoluúčasti obce. Osvetlenie zvonice + prípojka (kvôli hracej konzole)  
       cenová ponuka vo výške 2 989,00 €. 
 
5.    Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 80 000 € na   
       projekt „Rekonštrukcia čerpacej stanice“, schválenie spolufinancovania najmenej 5 %   
       nákladov z rozpočtu obce vo výške 4 210,53 €. Náklady na verejné obstarávanie 348,00 €,  
       stavebný dozor 440,00 €.  
 
 
6. Verejné osvetlenie cesty Hrubý Šúr – Ostrov, cenová ponuka vo výške 3 737,74 €. 
 
7. Návrh Cenníka vodného a cenníka výkonov a služieb obce Hrubý Šúr a Cenníka výkonov 

a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení dodatku č. 1/2020 
o poskytovaní servisno – opravárenských služieb. 

 



8. Podmienky prevádzkovania Pošty Partner PLUS v obci Hrubý Šúr, materiál na 
prerokovanie Zápis zo stretnutia č. 1/2020 zo dňa 09.03. 2020. 

 
9. Podanie žiadosti na Environmentálny fond o príspevok pre obce, ktoré dosiahli mieru 

separácie v roku 2019 30 % a viac. 
 
10. Zriadenie a spustenie mobilnej aplikácie v obci. Ponuka f. Webex. 
 
11. Podanie žiadosti na MF SR „Výmena okien a strešného plášťa na verejných budovách 

v obci Hrubý Šúr“ (okná a dvere: sobášna sieň, sklady pri OÚ, miestnosť v prenájme 
Telekom, sklady; strešný plášť: sobášna miestnosť, sklady a miestnosť Telekom, sklady). 
Požadovaná výška dotácie 15 000,00 € spoluúčasť obce 1 700,00 €. 

 
12. Návrh na zrušenie dňa obce plánovaného na 29.08. 2020 z dôvodu nepredvídateľne sa 

vyvíjajúcej mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19. 
 
13. Návrh na zrušenie a presunutie privítania novorodencov, plánované dňa 10.05. 2020 

z dôvodu nepredvídateľne sa vyvíjajúcej mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19. 
 
14. Rôzne 
 
15. Návrh na uznesenie 

 
16. Záver       
 

 
Informácie starostu: 

- Vyhodnotenie obecnej zabíjačky 
- Revitalizácia ramena malého Dunaja 
- Výmena rozhlasového kábla za optický kábel - zrealizovaná 
- Wifi4EU – po VO 
- Fond na podporu kultúry národnostných menšín, schválenie dotácie vo výške 1 425 €, 

spolufinancovanie 75 € vlastné zdroje – na nákup knižného fondu. Dotácia bola pridelené 
v plnej výške 

- Úprava terénu pred záhradkármi, vybudovanie stojanov na vodu v areáli MŠ a ZŠ, úprava 
autobusovej zastávky Bajč, úprava terénu po prasknutom vodovodnom potrubí, úprava 
elektrického vedenia – montáž X zabezpečovačov 

- Prenájom časti parc. č. „E“ 486/2 od SPF na 15 rokov vo výmere 381 m2 – ročný nájom činí 
125,73 €. Zabezpečenie oplotenia pozemku pletivom, úprava terénu, nákup 2 ks 7 m3 
kontajnerov, odkladacia garáž. 

- Montáž 1 ks WC do MŠ – podkrovie – navýšenie počtu detí o 6  
- Zápis do ZŠ 15.04. 2020 (slovenská/maďarská) 
- Poskytnutie finančného príspevku (dar) od spoločnosti Agromačaj, a.s. vo výške 10 000,00 € 

na spevnenie cesty na par. č. „E“ 486/2 asfaltovým povrchom 
          
 
                                                              

         
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

            starosta obce 



 
    


