
Z Á P I S N I C A 

zo 17. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 01. 06. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Andrea Kovácsová 

K bodu l. programu –Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Adrián Takács. Starosta obce 
konštatoval, žesú prítomní štyria 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 16.plánovanéhoneverejného zasadnutia 
obecnéhozastupiteľstva 

d.)  Interpelácia 

 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Hrubý Šúr č. 4/2020 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 
 

3. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000 € na 
projekt “Zateplenie 4 triednej základnej školy“ (2. časť), schválenie spolufinancovania 
najmenej 5 % nákladov z rozpočtu obce vo výške 2 631,58 €. Náklady na verejné 
obstarávanie 348,00 €, stavebný dozor 350,00 €. Víťazná cenová ponuka po verejnom 
obstarávaní je vo výške 56 028,80 € s DPH, navýšenie spoluúčasti obce o 3 397,22 €. 

 
4. Rozšírenie Základnej školy o jednu triedu. Náklady: stavebné práce cca. 5 500,00 €, 

vybavenie triedy: cca. 6 000,00 €. Spoluúčasť obce Kostolná pri Dunaji v riešení. 
 

5. Cenník výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení jej 
dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno - opravárenských služieb. 



 
6. 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 €. 
 
7. Predaj pozemkov parc. č. 111/33; 111/34 a 111/56 k. ú. Hrubý Šúr;  budovy súp. č. 413 

a terasy súp. č. 1413 
 
8. Označenie(pomenovanie) ulíc v obci a prideľovanie orientačných čísiel.  
 
9. Revízia knižničného fondu v Miestnej ľudovej knižnici v Hrubom Šúre. 
 
10. Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho 

kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného 
ruchu. 

 
11. Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 

Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. 
 
12. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parc. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (tzv. Durayova cesta). 
 
13. Rôzne 
 
14. Návrh na uznesenie 
 
15. Záver       

 
Informácie starostu obce: 

- Kanalizácia v obci  
 
 
 

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

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

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

 



K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 16.  plánovanéhoneverejného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 16. plánovaného neverejného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva berie na vedomie.  

 

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 
Žiadne 

 

K bodu 2. programu –Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Hrubý Šúr č. 
4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 
 
Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 30. 04. 2020 a zvesený 18. 05. 2020. 

Počet prijatých pripomienok: 1 – Mgr. Oliver Horváth – pripomienky zapracované do VZN 

Ďalej bol doplnený otvárací a prevádzkový poriadok a to nasledovne: 

• 1. 4. – 31. 10.: streda 12:00 – 18:00, sobota 10:00 – 15:00 
• 1. 11. – 31. 3.: každá druhá sobota v mesiaci 10:00 – 15:00 
• mimo prevádzkových hodín je možné na žiadosť držiteľa odpadu sprístupniť obecný dvor za 

poplatok a to:  pracovný deň: 8:00 – 20:00 5,00 eur 

víkend: 8:00 – 20:00 7,50 eur 

sviatok: 8:00 – 20:00 10,00 eur 

VZN je účinné od 01. 08. 2020. 

Celé znenie VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce je dostupný k nahliadnutiu na webovej stránke obce.  

 

Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržalsa: 0 
 

Uznesenie č.   111-OZ/2020  k  2. bodu programu 

OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 



 
K bodu 3. programu - Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 
50 000 € na projekt “Zateplenie 4 triednej základnej školy“ (2. časť), schválenie spolufinancovania 
najmenej 5 % nákladov z rozpočtu obce vo výške 2 631,58 €. Náklady na verejné obstarávanie 
348,00 €, stavebný dozor 350,00 €. Víťazná cenová ponuka po verejnom obstarávaní je vo výške 
56 028,80 € s DPH, navýšenie spoluúčasti obce o 3 397,22 €. 
 
Žiadosť na poskytnutie podpory formou dotácie (zateplenie ZŠ 2. časť)  bola požadovaná na sumu 
100 000 eur. Výška schválenej dotácie predstavuje  50 000 eur. Dotácia bude použitá na zateplenie 
strechy ZŠ, nový hromozvod a klampiarske práce. Víťazná cenová ponuka po verejnom obstarávaní je 
vo výške 56 028,80 eur, čím sa navýšila celková spoluúčasť obce z 2 631,58 eur na 6 028,80 eur.  
 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botló, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č.   112-OZ/2020  k  3. bodu programu 
 
OZ schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 6 028,80 eur  na projekt „Zateplenie 4 triednej základnej školy“ 
(2. časť)“. 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 4. programu –Rozšírenie Základnej školy o jednu triedu. Náklady: stavebné práce cca. 5 
500,00 €, vybavenie triedy: cca. 6 000,00 €. Spoluúčasť obce Kostolná pri Dunaji v riešení. 
 

Pán starosta bol 21. 1. 2020 oslovený Okresným úradom Bratislava, odbor školstva, oddelenie odborných 
a metodických činností so žiadosťou o vytvorenie spoločného školského úradu s obcou Kostolná pri 
Dunaji. Vzhľadom na nižší príspevok na prenesený výkon štátnej správy, kvôli nízkemu počtu detí, 
a z dôvodu plného stavu detí v spoločnom školskom úrade Kráľová pri Senci a Kostolná pri 
Dunajistarosta s návrhom súhlasil. Trieda sa vybuduje s rovnakými parametrami ako ostatné triedy – 
klasická tabuľa, interaktívna tabuľa, katedra, lavice, stoličky, nábytok. Trieda bude vybudovaná na 11, 
max. 12 detí. OZ v Kostolnej pri Dunaji schválilo 50 % spolufinancovanie na  vybudovanie a zariadenie 
triedy s obcou Hrubý Šúr. 

 

Hlasovanie za schválenie spoluúčasti obce: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa:0 

Uznesenie č.   113  – OZ/2020  k  4. bodu programu 



OZ schvaľuje rozšírenie Základnej školy o jednu triedu. Náklady: stavebné práce cca. 5 500,00 €, 
vybavenie triedy: cca. 6 000,00 €. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
K bodu 5. programu –Cenník výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 
6/2019 v znení jej dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno - opravárenských služieb. 
 
Starosta obce prekonzultoval diskutabilné časti cenníka s právnikom obce. Servisné úkony uvedené 
v prílohe 1 (Cenník výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení jej 
dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno - opravárenských služieb) je zhotoviteľ oprávnený vykonať len 
s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. Cenník je prekonzultovaný so zhotoviteľom.  
Cenník je dostupný k nahliadnutiu na webovej stránke obce.  
 
Hlasovanie 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   114 – OZ/2020  k  5. bodu programu 

OZ schvaľuje Cenník výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení jej 
dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno - opravárenských služieb. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
K bodu6. programu –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 predložil 3 cenové ponuky. OZ cenovú ponuku od spoločnosti LIGHT – HOUSE, s. r. o. zamietlo 
kvôli nevhodnosti ponúkaných svietidiel. Firma Slovex alfa, s. r. o. ponúkli iba svietidlá bez montáže. 
Kompletnú cenovú ponuku (spolu aj s prípojkou),  aj s montážou predložila iba spoločnosť EL – TRAS, s. 
r. o., ktorá súhlasila aj s montážou nie nimi ponúkaných svietidiel, avšak bez záruky na svietidlá. OZ 
schválilo cenovú ponuku spoločnosti EL – TRAS, s.r.o. aj ňou ponúkanými svietidlami. 
 
Hlasovanie za svietidlá od Slovex alfa, s. r. o.: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 0 
Proti:4 
Zdržal sa:0 

 
Hlasovanie za cenovú ponuku od f. EL - TRAS, s. r. o.: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.   115 – OZ/2020  k  5. bodu programu 

OZ schvaľuje CP od spoločnosti EL – TRAS, s. r. o.:  osvetlenie pomníka cenová ponuka vo výške 2 
842,38 eur financované so spoluúčasti obce k dotácii na rekonštrukciu pomníka padlých v 1. a 2. 
svetovej vojne. Osvetlenie zvonice + prípojka (kvôli hracej konzole) cenová ponuka vo výške 2 989,00 
eur. 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
 
K bodu 7. programu –Predaj pozemkov parc. č. 111/33; 111/34 a 111/56 k. ú. Hrubý Šúr;  budovy 
súp. č. 413 a terasy súp. č. 1413 
 
Zámer predaja schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, dňa 4. 5. 2020 bol vyvesený na úradnej 
tabuli 15 dní – bez pripomienok. Jedná sa o predaj pozemkov: parc. č. 111/33 vo výmere 42 m² - 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Hrubý Šúr, parc. č. 111/34 vo výmere 113 m² - zastanané plochy a 
nádvoria, k. ú. Hrubý Šúr, parc. č. 111/56 vo výmere 24 m² - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Hrubý 
Šúr. Všetky pozemky sú vo vlastníctve obce na liste vlastníctva č. 350 v prospech kupujúceho p. Margita 
Rablanská za 54 000,00 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uvedený priestor používa p. 
Rablanská na podnikateľské účely na základe nájomnej zmluvy zo dňa 30. 8. 2007 v znení dodatku č. 1 
zo dňa 31. 10. 2007 a dodatku č. 2 zo dňa 30. 4. 2008 a na základe nájomnej zmluvy 23. 6. 2010 v znení 
jej dodatku č. 1/2019 zo dňa 7. 5. 2019. Nájomca vynaložil na zhodnotenie budovy na parc. č. 111/33 
a 111/34 finančné prostriedky v roku 2007 cca. 23 000,00 eur a v r. 2017 cca. 10 000,00 eur. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 

 

Uznesenie č.   116– OZ/2020  k  7. bodu programu 

OZ schvaľuje predaj- pozemkov 
-parc. č. „C“ KN111/33 vo výmere 42 m² - zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Hrubý Šúr a stavba –  terasa   
súp. č. 1413, 
-parc. č. „C“ KN 111/34 vo výmere 113 m² - zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Hrubý Šúr a stavba –   
  pizzeria súp. č. 413,  
- parc. č. „C“ KN 111/56 vo výmere 24 m² - zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Hrubý Šúr (pozemok   
  z bočnej strany), 
 všetky vo vlastníctve obce, podľa LV č. 350, v prospech kupujúceho: pani Margita Rablanská, nar. 09.05. 
1971, trvale bytom  Hrubý Šúrč.  57, 90301 za 54 000 eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
K bodu  8. programu –Označenie(pomenovanie) ulíc v obci a prideľovanie orientačných čísiel.  
 
Starosta obce predložil celú postupnosť procesu označovania a pomenovania ulíc. Predložil aj cenovú 
ponuku od geodeta za zameranie uličných pásov v hodnote 500,00 eur bez DPH. Dĺžka ulíc v obci je 
5064,65 m + Hrubý Šúr - Ostrov 1585,85 m. OZ sa rozhodlo odročiť riešenie označenie a pomenovanie 
ulíc po zistení verejnej mienky zo strany obyvateľov. 
 
 
Hlasovanie za odročenie bodu 8: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 
 
Uznesenie č.   117 – OZ/2020  k  8. bodu programu 

OZ odročuje bod programu č. 8 Označenie (pomenovanie) ulíc v obci a prideľovanie orientačných čísiel. 

 

Uznesenie bolo schválené  a podpísané. 
 

 
 
K bodu 9. programu–Revízia knižničného fondu v Miestnej ľudovej knižnici v Hrubom Šúre  
 
Pani Etela Borsová predniesla správu z revízie knižničného fondu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 30.04. 
– 13.05. 2020. Revíziu vykonala 3 členná komisia: Etela Borsová (vedúca), Ing. Monika Mészárosová 
(účtovníčka obce), Andrea Kovácsová (referentka). Zrevidovalo sa 5141 ks knižných jednotiek. Posledná 
revízia bola vykonaná v roku 2013. Z knižničného fondu komisia navrhuje vyradiť 225 ks  v hodnote 
300,01 eur. Zápisnica a zoznam navrhovaných zväzkov na vyradenie bola predložená starostovi a OZ na 
schválenie. Knihy následne treba zapísať do zoznamu vyradených kníh a odpísať z prírastkového 
zoznamu.    
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.   118 – OZ/2020  k  9. bodu programu 

OZ berie na vedomie správu z revízie knižničného fondu a schvaľuje vyradenie 225 zväzkov v hodnote 
300,01 eur. 



 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
 
K bodu 10. programu –Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského 
samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom 
cestovného ruchu. 
 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) žiada doplnenie trás a reálnosť výstavby k integrovanému 
dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu a žiada o súčinnosť. Starosta obce 
požiadal poslancov o spoluprácu. Termín predloženia do 30. 6. 2020.  
 

Uznesenie č.   119 – OZ/2020  k  10. bodu programu 

OZ berie na vedomie bod č. 10.: Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás 
Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným 
bodom cestovného ruchu. 
 

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
 
K bodu 11. programu –Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny 
a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. 
 
BSK žiada o dodanie podkladov, námetov a požiadaviek ohľadne územného plánu regiónu. Starosta 
obce požiadal poslancov o spoluprácu. Termín predloženia do 15. 7. 2020. 
 
 
Uznesenie č.   120 – OZ/2020  k  11. bodu programu 

OZ berie na vedomie bod č. 11.: Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. 
 

Uznesenie bolo podpísané. 
 

 
 
K bodu 12. programu –Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parc. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (tzv. 
Durayova cesta). 
 
Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná v roku 2017. Poskytnuté finančné prostriedky sa musia zúčtovať 
do 22. 3. 2022, bez spolufinancovania obce. Pán starosta absolvoval stretnutie s konateľom spoločnosti 
DUVYSTAV, s. r. o., ktorá bude rekonštrukciu vykonávať (zhotoviteľ diela). Celková výmera cesty je 827 
m².  Konateľ firmy p. Vydra upozornil na chýbajúce náležitosti v projekte – drenážna jama na konci ulice 
a krajné výstuže. Starosta obce musí zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov (jún/2020), zabezpečiť 
vytýčenie sietí (júl/2020) a uskladnenie vykopanej zeminy. Práce by sa mali začať okolo 10.08. 2020. 
Výstavba podľa zmluvy by mala trvať 40-60 dní a po vybudovaní cesty da musí zabezpečiť 



neprejazdnosťna 21 dní (zrenie betónu). 
 

Uznesenie č.   121– OZ/2020  k  12. bodu programu 

OZ berie na vedomie rekonštrukciu miestnej komunikácie na parc. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (tzv. Durayova 
cesta). 

 
Uznesenie bolo podpísané. 

 
 
 
K bodu 13. programu –Rôzne 
 

1. Pani kontrolórka predložila plán práce na 2. polrok 2020: 
 

• Kontrola evidencie  a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov 
za  pobyt dieťaťa v MŠ 

• Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 
• Operatívne kontroly  a kontroly v zmysle uznesení 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Róbert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Mgr. Tibor Szakáll, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.   122  – OZ/2020 

OZ schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 

2. Poslanec p. Botló upozornil na nebezpečný výtlk v časti obce Bajč. Prepad vozovky spôsobuje 
otrasy priľahlých domov a spôsobuje nadmerný hluk. Pán starosta 7. 1. 2020  poslal žiadosť na 
Regionálne cesty so žiadosťou na opravu cesty. Regionálne cesty listom prisľúbili zaradenie 
opravy vozovky do veľkoplošných vysprávok v roku 2020. Termín začatia prác neuvedený.  

 
 
 
 
K bodu 14. programu – Návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 



 
Informácie starostu: 
 

• Kanalizácia v obci – zmluva bola podpísaná na projektovú dokumentáciu v konečnej sume 
30 240,00 eur. Pri dodaní projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu obecuhradila 
z tejto sumy 3360,00 eur. Po dodaní projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu boli 
vystavené 2 faktúry v hodnote 3000,00 eur a 20 880,00 eur a ešte bude vystavená 4. faktúra 
v sume 3000,00 eur. V súvislosti s kanalizáciou boli už zaplatené v minulom roku faktúry 
v hodnote 2 808,00 eur – IG prieskum (vrty) a 2 775,00 eur – polohopis, výškopis. Obec 
vzhľadom na zabezpečenie ďalších potrebných projektov na rozvoj obce, bude financovať vyššie 
uvedené faktúry za projektovú dokumentáciu a ostatné náklady súvisiace s kanalizáciou až do 
jej kolaudácie a prevzatia do správy úverom. Starosta obce je dohodnutý na rokovaní s 3 
bankami ohľadne dohodnutia najvýhodnejších podmienok poskytnutia úveru pre obec na projekt 
kanalizácie. 
 

 
 
 
K bodu 15. 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 OZ. 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
--------------------------------------------- 
Róbert Botlo 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
Ing. Tibor Szakáll 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Adrián Takács v.r. 
              starosta obce 


