ZÁPISNICA
z 16. plánovaného neverejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 04. 05. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu
Prítomní členovia OZ:
Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Starosta obce: Ing. Adrián Takács
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová
Ostatní prítomní:
Zapisovateľka: Andrea Kovácsová
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.
Starosta požiadal o zaradenie 2 bodov na prerokovanie (v programe ako bod 14. a 15., ostatné body sa
posunú)
14. Zámer predaja pozemkov – parc. č. 111/33, 111/34, 111/56, k. ú. Hrubý Šúr, budova so súpisným
číslom 413 a terasa so súpisným číslom 1413
Hlasovanie o zaradení:
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0
15. Zmluva o užívaní siete a prenájme konzol č. 02HS/2020OPT
Hlasovanie o zaradení:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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 obce:
-

-

-

-

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

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss a Ing. Tibor
Szakáll. 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 15. plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 15. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
berie na vedomie.

K bodu 1. d) programu – Interpelácia
Žiadne

K bodu 2. programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o zneškodnení obsahu
žúmp
Starosta obce vysvetlil nutnosť vzniku tohto VZN č. 2/2020, keďže obec ešte nedisponuje kanalizáciu
a aby obyvatelia obce vedeli, ako správne nakladať s odpadovými vodami. Celkové znenie VZN č. 2/2020
je k nahliadnutiu na stránke obce.
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 97 - OZ/2020 k 2. bodu programu
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o zneškodnení obsahu žúmp.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 3. programu - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN č. 3/2020 určuje podmienky náhradného zabezpečenia obce vodou pri poruchách. Celkové znenie
VZN č. 3/2020 je k nahliadnutiu na stránke obce.
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss , Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 98 - OZ/2020 k 3. bodu programu
OZ schvaľuje VZN č. 3/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 4. programu – 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 €.
Starosta obce informoval o získaní finančného príspevku za účelom opravy pamätníka padlých
obyvateľov obce H. Šúr v 1. a 2. svetovej vojny. Rekonštrukcia bude vykonaná po pre konzultácii

s historikmi, rekonštruktérmi a pomníkarmi. Rekonštrukcia bude obsahovať odstránenie uhlíkových
depozitov, zapracovanie prasklín, oprava krídla turula, penetračné nátery, výmena stožiaru, obloženie
prírodným kameňov + betónom, osvetlenie. Odstránil by sa starý plot a nahradil by sa stĺpovým alebo
reťazovým ohradením. Diskutovalo sa o nutnosti osvetlenia pamätníka. Suma za osvetlenie sa upresní
podľa konkrétnych cenových ponúk za montáž a ceny svietidiel.

Hlasovanie za osvetlenie pomníka a zvona:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss , Juraj Kiss
Za: 3
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Hlasovanie za schválenie spoluúčasti obce:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss , Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 99 – OZ/2020 k 4. bodu programu
OZ schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 2 956,00 eur pri rekonštrukcii pomníka padlých hrdinov.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 5. programu – 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 €.
Starosta informoval o získaní dotácie na rekonštrukciu čerpacej stanice vo výške 80 000 eur + 4 210,53
spoluúčasť obce. Projekt je po verejnom obstarávaní (85 703, 15 eur).
Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss , Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 100 – OZ/2020 k 5. bodu programu
OZ schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 4210,53 eur na projekt „Rekonštrukcia čerpacej stanice“.

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 6. programu – Verejné osvetlenie cesty Hrubý Šúr – Ostrov, cenová ponuka vo výške 3
737,74 €
Obyvatelia obce Hrubý Šúr – časť Ostrov podali žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia na obecnej
ceste. Jedná sa o 4 ks osvetlenia. Starosta obce vybavil súhlasy a žiadosť o pripojenie.

Hlasovanie
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss , Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 101 – OZ/2020 k 5. bodu programu
OZ schvaľuje vybudovanie verejného osvetlenia vo výške 3 737,74 eur v časti obce Ostrov.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 7. programu – 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.
Cenu vody určuje Úrad pre regulácia sieťových odvetví na 4 roky (do 31. 12. 2021 je 0,60 eur/m³). Cenník
obsahuje položky súvisiace so zriadením nového odberného miesta, ale aj poplatky za neoprávnené
pripojenie, neplatenie či poplatky za neohlásenie zmeny údajov viac ako 60 dní po zmene.
Úplný Cenník vodného a cenník výkonov a služieb obce Hrubý Šúr je k nahliadnutiu na webovej stránke
obce.
Hlasovanie za Cenník vodného a cenník výkonov a služieb obce Hrubý Šúr :
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 102– OZ/2020 k 7. bodu programu
OZ schvaľuje Cenník vodného a cenník výkonov a služieb obce Hrubý Šúr.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
Vzhľadom na nejasnosti zo strany poslancov a nutnosti prerokovania určitých náležitostí právnikom v
Cenníku výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení dodatku č.
1/2020 o poskytovaní servisno – opravárenských služieb, sa poslanci dohodli na odročení schválenia
cenníka na nasledujúce zasadnutie OZ.

Hlasovanie za odročenie schválenia Cenníka výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na
základe zmluvy č. 6/2019 v znení dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno – opravárenských
služieb:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8. programu – Podmienky prevádzkovania Pošty Partner PLUS v obci Hrubý Šúr, materiál
na prerokovanie Zápis zo stretnutia č. 1/2020 zo dňa 09.03. 2020.
Ing. Tibor Szakáll informoval poslancov a starostu o podmienkach fungovania Pošty Partner PLUS v obci.
Pošta má svoje požiadavky na zabezpečenie chodu. Obec musí zakúpiť zariadenie pre fungovanie Pošty
Partner. Náklady na fungovanie ročne cca. 6700 eur + poistenie, odmena pre zamestnanca (spolu ročne
nad 10 000 eur).
Fungovanie je nevýhodné pre obec.
Uznesenie č. 103 – OZ/2020 k 8. bodu programu
OZ berie na vedomie informáciu ohľadne Pošty Partner PLUS.

Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 9. programu – Podanie žiadosti na Environmentálny fond o príspevok pre obce, ktoré
dosiahli mieru separácie v roku 2019 30 % a viac.
Starosta informoval o podaní žiadosti na Environmentálny fond. Obec dosiahla úroveň separácie 39,45
%. Podmienkou možnosti podania žiadosti je dosiahnutie separácie 30%.
Uznesenie č. 104 – OZ/2020 k 9. bodu programu
OZ berie na vedomie informáciu starostu – podanie žiadosti na Environmentálny fond.
Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 10. programu – Zriadenie a spustenie mobilnej aplikácie v obci. Ponuka f. Webex.
Poslanec Ladislav Kiss predstavil ponuku spoločnosti Webex – zriadenie a spustenie mobilnej aplikácie
v obci, ktorá bude priamo prepojená s webovou stránkou obce. Inštalácia aplikácie, jednorazový poplatok
480,00 eur a mesačný paušál 50 eur (prvé 3 mesiace bezplatne). Mobilná aplikácia by obsahovala:
aktuality, úradná tabuľa, podnety od občanov, zvozový kalendár, online novinky, cestovné poriadky,

kontakty, meniny a počasie (po čase je možnosť rozšírenia o cirkevné oznamy, ankety, bazár obyvateľov,
susedskú pomoc, katastrálne mapy, územný plán, obecný rozhas – jednorazovo 200,00 eur).

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

Uznesenie č. 105 – OZ/2020 k 10. bodu programu
OZ schvaľuje zriadenie a spustenie mobilnej aplikácie v obci.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 11. programu – 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 €.
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na MF SR. Požadovaná výška dotácie: 15 000 eur,
spoluúčasť obce 1 700 eur.
Uznesenie č. 106 – OZ/2020 k 11. bodu programu
OZ informáciu berie na vedomie.
Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 12. programu – Návrh na zrušenie dňa obce plánovaného na 29.08. 2020 z dôvodu
nepredvídateľne sa vyvíjajúcej mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19.
Starosta obce podal návrh na zrušenie dňa obce plánovaného na 29. 8. 2020 z dôvodu nepredvídateľne
sa vyvíjajúcej situácie ohľadom COVID-19. Poslanci súhlasili.
Hlasovanie:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 107 – OZ/2020 k 12. bodu programu
OZ schvaľuje zrušenie dňa obce, ktoré sa malo konať dňa 29. 8. 2020 z dôvodu nepredvídateľne sa
vyvíjajúcej situácie ohľadom COVID-19
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 13. programu – Návrh na zrušenie a presunutie privítania novorodencov, plánované dňa
10.05. 2020 z dôvodu nepredvídateľne sa vyvíjajúcej mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19.
Starosta obce podal návrh na zrušenie dňa privítania novorodencov dňa 10. 05. 2020 z dôvodu
nepredvídateľne sa vyvíjajúcej situácie ohľadom COVID-19. Privítanie novorodencov sa presunie na iný
dátum.
Hlasovanie:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 108 – OZ/2020 k 13. bodu programu
OZ schvaľuje zrušenie privítania novorodencov dňa 10. 5. 2020 z dôvodu nepredvídateľne sa vyvíjajúcej
situácie ohľadom COVID-19.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 14. programu – Zámer predaja pozemkov parc. č. 111/33, 111/34, 111/56, k. ú. Hrubý Šúr,
budova so súpisným číslom 413 a terasa so súpisným číslom 1413
Obec Hrubý Šúr zverejňuje zámer predaja pozemkov parc. č. 111/33 – 42 m² (terasa s. č. 1413), 111/34
– 113 m² (pizzeria, kuchyňa), parc. č. 111/56 – 24 m² vo vlastníctve obce č. LV 350 v prospech kupujúceho
Margita Rablanská za cenu 54 000 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Majiteľka využíva priestory
na podnikateľské účely na základe nájomnej zmluvy z 30.08. 2007 v znení dodatku zo dňa 31. 10. 2007
a dodatku č. 2 zo dňa 30.04. 2008 a na základe nájomnej zmluvy 23.06. 2010 v znení jej dodatku č.
1/2019 zo dňa 07.05. 2019. Nájomca vynaložil na zhodnotenie budovy počas celej doby užívania finančné
prostriedky v hodnote cca. 33 000,00 eur. Zámer bude vyvesený na úradnej tabuli obce. Po schválení sa
vypracuje zmluva.
Hlasovanie:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 1

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 109 – OZ/2020 k 14. bodu programu
OZ schvaľuje Zámer predaja pozemkov parc. č. 111/33, 111/34, 111/56, k. ú. Hrubý Šúr, budova so
súpisným číslom 413 a terasa so súpisným číslom 1413.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 15. programu – Zmluva o užívaní siete a prenájme konzol č. 02HS/2020OPT
Starosta obce predložil poslancom zmluvu od firmy Maxnetservices, s. r. o., sídlom Cintorínska 13, 811
08 Bratislava o užívaní siete a prenájme konzol č. 02HS/2020OPT. Pán starosta spolu s právnikom obce
pripomienkovali zmluvu predloženú firmou Maxnetservices, s. r. o..
Úplné znenie zmluvy je k nahliadnutiu na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 110 – OZ/2020 k 15. bodu programu
OZ schvaľuje Zmluvu o užívaní siete a prenájme konzol č. 02HS/2020OPT.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 16. programu – Rôzne

K bodu 17. programu – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený
jednohlasne.
Informácie starostu:



Vyhodnotenie obecnej zabíjačky: príjem 2545,25 eur a výdavky 2014,17 eur
Revitalizácia ramena malého Dunaja: na vybudovanie diela nestačí ohlásenie drobnej stavby, je
potrebné vybaviť územné rozhodnutie a následne na okresnom úrade Senec – odbor životného
prostredia vybavenie stavebného konania tzv. „vodoprávka“. Potom sa môže pristúpiť ku
zhotoveniu diela a čisteniu ramena. Určité práce už boli vykonané.











Výmena rozhlasového kábla za optický kábel – zrealizovaná
Wifi4EU – po VO: je určených všetkých 10 bodov Verejne prístupných)
Fond na podporu kultúry národnostných menšín: schválenie dotácie vo výške 1 425,00 €,
spolufinancovanie 75,00 € vlastné zdroje – na nákup knižného fondu v počte 300 ks. Dotácia
bola pridelená 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 200 ks 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: vybudovanie 4. toalety. Náklady spolu 1 042,00 eur.
Navýšenie počtu detí o 6 ks, zo 17 na 23.
Zápis do ZŠ 15.04. 2020 (slovenská/maďarská) – zápis sa uskutočnil 1 dieťa maďarská a 16 detí
do slovenskej ZŠ. Spolufinancovaním obce Kostolná pri Dunaji sa vybuduje 1 trieda.
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 – už po verejnom obstarávaní
(9 987,84 eur + verejné obstarávanie 348,00 eur)
Dozariaďovali sa miestnosti: kancelária účtovníčky + miestnosť pre dôchodcov

K bodu 18. programu – Záver /o 22:00 hod./
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:
--------------------------------------------Juraj Kiss
----------------------------------------------Ing. Tibor Szakáll

Ing. Adrián Takács v. r.
Starosta obce

