
 
 
 
 
 

 
Smernica  č. 1/2020 o umiestnení závor v Obci Hrubý Šúr a o evidencii, výdaji a 

používaní kľúčov k nim 
 
 
 
Článok I. 
 

           Evidencia, výdaj a používanie kľúčov 
 

Táto smernica je vnútorným predpisom Obce Hrubý Šúr, ktorý zabezpečuje umiestnenie závor v Obci 
Hrubý Šúr a  evidenciu, výdaj a používanie kľúčov k nim z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti v obci.  
 
                                                                             Článok II. 
 
                                                              Evidencia o umiestnení závor 
 
 1. Závory sú umiestnené v katastri obce  Hrubý Šúr nasledovne:  
a.)  závora č.1 -  na parcele.č. „E“ 736/2 za futbalovým ihriskom  
b.)  závora č.2 -  na parcele.č.  „E“ 735 pri jazere (bani) 
c.)  závora č.3 -  na parcele.č.  „E“ 558 cesta na Sziget 
d.)  závora č.4 -  na parcele.č.  „E“ 308 pri p. S. Keveždovi 
e.)  závora č. 5 – na parcele č. „E“ 792/1 Vargov sad 
 
                                                                           Článok III. 
 
                                                           Evidencia o vydaných kľúčoch 
 
1. Kľúče od závor  sú vydané  osobám (poľovníkom poľovníckeho združenia PZ Spolok, rybárom, 
zamestnancom spoločnosti Agromačaj, a.s.), ktoré za ne plne zodpovedajú.      
2. Kľúče sú označené štítkom a  číslom, ktoré je zhodné s označením umiestnenia závory. 
3. Náhradné kľúče sú uložené  na obecnom úrade s rovnakým označením.  
 
                                                                           Článok IV. 
 
                                                                    Vydávanie kľúčov 
 
1. Občanovi obce môže byť vydaný náhradný kľúč len so súhlasom starostu obce v odôvodnených 
    prípadoch.  
2. V prípade mimoriadnej udalosti (hrozba škody na majetku alebo ujmy na zdraví a životoch a  
    v dôsledku havárie alebo požiaru a pod.) môže náhradné kľúče vydať  zamestnanec  obce urečený     
    starostom obce. Kľúče uvedené v článku II. bod. písm. a) budú odovzdané Okresnému riaditeľstvu   
    hasičského a záchranného zboru v Pezinku.    
     



3. O každom použití náhradného kľúča sa vedie záznam v knihe evidencií vydaných kľúčov. 
 

 
Článok V. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Táto vnútorná smernica  sa môže v prípade potreby meniť v priebehu roka.  
   Každá zmena sa uskutoční písomne formou dodatku, inak je neplatná.  
2. Táto vnútorná smernica  o o umiestnení závor v Obci Hrubý Šúr a o evidencii, výdaji a používaní  
    kľúčov k nim nadobúda platnosť dňa 08.09. 2020  
 

 

 

V Hrubom Šúre dňa, 07.09. 2020 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Adrián Takács  

                                                                                starosta obce 
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