
Z Á P I S N I C A 

zo 18. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

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

 

Prítomní členovia obecného zastupiteľstva: 

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

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová  

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Ing. Monika Mészárosová 

 

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, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Starosta predložil program 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  zo 17. plánovaného neverejného zasadnutia obecného  

      zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia     

2. Záverečný účet obce za rok 2019 

3. Schválenie úveru na investičný zámer kanalizácie v obci 

4. Schválenie preklenovacieho úveru na prefinancovanie projektu „rekonštrukcia miestnej 
komunikácie“ par. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (financované formou refundácie). 

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver      

  

 



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 Ing. Moniku Mészárosovú.   

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 Robert Botlo. 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 17.  plánovaného  neverejného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva                                                                                                

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 17. plánovaného neverejného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva berie na vedomie.  

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Do interpelácie sa prihlásil poslanec Ladislav Kiss a načrtol svoj plán s možnosťou usporiadania podujatia 

- varenie gulášu z vlastnej iniciatívy s prípadnou podporou obce. 

Na základe informácií od hlavnej kontrolórky a starostu obce ohľadne COVID-19, bol návrh zamietnutý. 

O návrhu sa nehlasovalo. 

K bodu 2. programu – Záverečný účet obce za rok 2019 

Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom záverečného účtu za rok 2019 s poznámkami a 

vysvetlivkami k jednotlivým častiam.  

Hlavná kontrolórka nemala námietky k návrhu záverečného účtu za rok 2019 a odporučila poslancom 

schváliť záverečný účet bez výhrad. 

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

 

Uznesenie č.  123 - OZ/2020  k  2. bodu programu 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2019 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 
6 206,52 Eur 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 



K bodu 3. programu - Schválenie úveru na investičný zámer kanalizácie v obci 

Pán starosta informoval o predložených ponukách na financovanie prípravných fáz kanalizácie. Ponuky 
predložili všetky oslovené banky. Z predložených ponúk UniCredit banka mala najvýhodnejšiu ponuku.  
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll,  
Za:  5 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 
Uznesenie č.  124 - OZ/2020  k  3. bodu programu 

 

OZ schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 50 000,- Eur poskytnutého zo strany UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 4. programu – Schválenie preklenovacieho úveru na prefinancovanie projektu 
„rekonštrukcia miestnej komunikácie“ par. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (financované formou refundácie). 

Pán starosta informoval o predložených ponukách na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie, 
tzv. Durayovej ulice. Na rekonštrukciu je schválený nenávratný finančný príspevok. Úver má slúžiť na 
preklenutie obdobia do poskytnutia nenávratného finančného príspevku.  
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll,  
Za:  5 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.   125  – OZ/2020  k  4. bodu programu 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru k NFP vo výške 61 030,79 Eur 

poskytnutého zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na „Rekonštrukciu miestnej 

komunikácie v obci Hrubý Šúr na parc. č. 193”. 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 

K bodu 5. programu – Rôzne 

Ing. Tibor Szakáll predložil žiadosť 11. skautského zboru Szent Imre o zmenu účelu dotácie z rozpočtu 
obce na rok 2020.  



Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll,  
Za:  5 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.   126  – OZ/2020  k  5. bodu programu 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu poskytnutia dotácie v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

K bodu 6. programu – Návrh na uznesenie                                                                                       

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
K bodu 7. programu – Záver /o 19.45 hod./ 

Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 

všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ.                                                           

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

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                               Starosta obce 


