ZÁPISNICA
zo 19. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 07. 09. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu
Prítomní členovia OZ:
Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Ing. Tibor Szakáll - ospravedlnený
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, že sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.
Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Zároveň požiadal o vypustenie bodu
programu č. 9 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 116-OZ/2020 (splnené podmienky zmluvy – predaj budovy
pizzérie). Predložený návrh rokovania bol schválený jednohlasne ako aj program po vypustení bodu programu č.
9 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 116-OZ/2020.

Program rokovania:
1.
a.)
b.)
c.)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z 18. plánovaného neverejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
d.) Interpelácia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Návrh VZN č. 5/2020 o kronike obce Hrubý Šúr
Návrh Štatútu Obecného múzea obce Hrubý Šúr
Návrh Zriaďovacej listiny Obecného múzea obce Hrubý Šúr
Návrh VZN č. 6/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr
Návrh VZN č. 7/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie –
Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 3/2020
Vnútorná Smernica č. 1/2020 o umiestnení závor v obci Hrubý Šúr a o evidencii, výdaji a používaní
kľúčov k nim
Žiadosť o zmenu účelu dotácie (Csemadok)
Úprava cesty (odvodnenie) par. č. 300/74 k. ú. Hrubý Šúr
Podnet (od obyvateľov obce) na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Hrubý Šúr – riešenie
dopravnej situácie
Návrh na zrušenie spoločenského posedenia v rámci mesiaca úcty k starším (tzv. deň dôchodcov)

12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Informácie starostu obce:
•
•
•
•
•
•
•

Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena
Kanalizácia v obci Hrubý Šúr
Rekonštrukcia žumpy ZŠ a MŠ
Zateplenie ZŠ 2. časť
ZŠ vybudovanie tretej triedy
OZ S.Ú.R. – futbalové mužstvo p. poslanec Juraj Kiss
Obecná stránka info p. L. Kiss

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov: Ladislav Kiss, Mgr. Nikola
Karkeszová. 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: Róbert Botlo, Juraj Kiss.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
K bodu 1. c) programu – Správa o plnení uznesení z 18. plánovaného neverejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 18. plánovaného neplánované zasadnutia obecného
zastupiteľstva berie na vedomie.

K bodu 1. d) programu – Interpelácia
Žiadne
K bodu 2. programu – Návrh VZN č. 5/2020 o kronike obce Hrubý Šúr
Poslanci OZ obdržali návrh VZN č. 5/2020 o kronike obce Hrubý Šúr. Starosta obce prečítal podnet od
obyvateľa obce (obdržaný mailom) na zmenu vo VZN. Kontrolórka obce p. Mgr. Mária Tomovičová
navrhla zmenu § 9. VZN č. 5/2020 bolo na základe podnetu od starostu, poslancov OZ a kontrolórky
schválené so zmenami.
VZN č. 5/2020 o kronike obce Hrubý Šúr je k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke obce.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 127 - OZ/2020 k 2. bodu programu
OZ schvaľuje VZN č. 5/2020 o kronike obce Hrubý Šúr.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 3. programu – Návrh Štatútu Obecného múzea obce Hrubý Šúr
Poslanci OZ obdržali návrh Štatútu Obecného múzea obce Hrubý Šúr na preštudovanie. Štatút obsahuje
nasledovné náležitosti: kde sa múzeum nachádza, čo sa v ňom uchováva, činnosť, majetok
a hospodárenie, atď.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Juraj Kiss, Ladislav Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 128 - OZ/2020 k 3. bodu programu
OZ schvaľuje Štatút Obecného múzea obce Hrubý Šúr.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 4. programu – Návrh Zriaďovacej listiny Obecného múzea obce Hrubý Šúr
Obecné múzeum sa dňom 07.09. 2020 zriaďuje na dobu neurčitú.

Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 129 – OZ/2020 k 4. bodu programu
OZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Obecného múzea obce Hrubý Šúr.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 5. programu – Návrh VZN č. 6/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr
Poslanci OZ obdržali návrh VZN č. 6/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr. Obec Hrubý Šúr
vytvára spoločný školský obvod s obcou Kostolná pri Dunaji. Bola vybudovaná nová trieda ZŠ. Na

vzniknutých nákladoch sa bude obec Kostolná pri Dunaji spolupodieľať vo výške 50 %. vzniknutých
nákladov.
VZN č. 6/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr je k dispozícii k nahliadnutiu na webovej
stránke obce.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 130 – OZ/2020 k 5. bodu programu
OZ schvaľuje VZN č. 6/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 6. programu – Návrh VZN č. 7/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie – Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 3/2020
Poslanci OZ obdržali podklady k preštudovaniu návrh VZN č. 7/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 3/2020. Okresný
úrad, odbor výstavby a bytovej politiky listom zo dňa 04.08. 2020 vydal kladné stanovisko k žiadosti obce
Hrubý Šúr (Územný plán obce Hrubý Šúr - Zmeny a doplnky č. 3/2020)
VZN č. 7/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce
Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 3/2020 je k nahliadnutiu na webovej stránke obce.

Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 131 – OZ/2020 k 6. bodu programu
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre
A. berie na vedomie:
1. Stanovisko Okresného úradu v Bratislave, odboru výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov č. j. OU-BA-OVBP3/2020/74452 zo dňa 04.08. 2020 k územnoplánovacej
dokumentácii ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 03/2020.

2. Správu o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky
č. 03/2020.
B. schvaľuje:
1. Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 03/2020.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Hrubý Šúr –
Zmeny a doplnky č. 03/2020.
3. VZN obce Hrubý Šúr č. 7/2020 zo dňa 07.09. 2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obec Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 03/2020.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 7. programu – Vnútorná smernica č. 1/2020 o umiestnení závor v obci Hrubý Šúr a o
evidencii, výdaji a používaní kľúčov k nim
Starosta vysvetlil význam a náležitosti Smernice č. 1/2020 o umiestnení závor v obci Hrubý Šúr a o
evidencii, výdaji a používaní kľúčov k nim, z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti v obci. V obci je 5
vybudovaných závor. Kľúče od závory č. 1 obdrží Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 132 – OZ/2020 k 7. bodu programu
OZ berie na vedomie Smernicu č. 1/2020 o umiestnení závor v obci Hrubý Šúr a o evidencii, výdaji a
používaní kľúčov k nim.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 8. programu – Žiadosť o zmenu účelu dotácie (Csemadok)
Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu žiadosť o zmenu účelu dotácie od CSEMADOK. Dotácia
bola žiadaná na zorganizovanie podujatia Malodunajský piknik, ktorý sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu
spôsobenú COVID – 19 neuskutočnilo. Preto žiadajú o zmenu účelu dotácie na úhradu časti výdavkov
poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice, ktoré sa konalo 19. 07. 2020, vo výške 684 eur s DPH.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 133 – OZ/2020 k 8. bodu programu
OZ schvaľuje žiadosť o zmenu účelu dotácie pre miestnu organizáciu CSEMADOKU.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 9. programu – Úprava cesty (odvodnenie) par. č. 300/74 k. ú. Hrubý Šúr
Starosta obce obdržal žiadosť majiteľa pozemku s parc. č. 300/74 k. ú. Hrubý Šúr ohľadne úpravy cesty
(odvodnenie). Cesta pred jeho domom je zle vyspádovaná a pri dažďoch a búrkach dochádza k zatopeniu
jeho pozemku a rodinného domu. Pán starosta prekonzultoval danú situáciu so stavebnými technikmi
a s majiteľom domu. Riešením by boli odvodňovacie kanále vyústené do vsakovacích nádrží
a nadvihnutie cesty na úroveň garážového vstupu. Cenová ponuka na úpravu cesty v hodnote 2 085,60
eur. Poslanci OZ navrhli hľadanie ďalšieho riešenia s majiteľom pozemku, prípadne súčinnosť zhotoviteľa
cesty a majiteľa pozemku v riešení.
Uznesenie č. 134 – OZ/2020 k 10. bodu programu
OZ berie na vedomie žiadosť majiteľa pozemku s parc. č. 300/74 o riešenie úpravy cesty, zaväzuje
starostu k hľadaniu ďalšieho riešenia.
Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 10. programu – Podnet (od obyvateľov obce) na rokovanie obecného zastupiteľstva obce
Hrubý Šúr – riešenie dopravnej situácie
Starosta obce prečítal podnet od obyvateľov obce – riešenie dopravnej situácie, kde žiadali riešenie:
1. Parkovanie pred COOP Jednota
2. Retardéry na tzv. Cintorínskej, Družstevnej a Durayovej ulici
3. Tabuľa s obytnou zónou pri marhuľovom sade
4. Vytvorenie dopravnej komisie
V súvislosti podnetu od obyvateľov starosta informoval poslancov o nutnosti vypracovania nového
pasportu dopravného značenia do 31.03. 2022. Po vyzbieraní podnetov do 30. 09. 2020 na nové
dopravné značenia sa vypracuje nový pasport dopravného značenia v hodnote 1 700 eur, ktorý sa
následne odovzdá na Dopravný inšpektorát OR PZ v Senci a Regionálne cesty Bratislava na schválenie.
Uznesenie č. 135 – OZ/2020 k 11. bodu programu
OZ berie na vedomie podnet obyvateľov obce na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Hrubý Šúr –
riešenie dopravnej situácie. Bude vypracovaný pasport dopravného značenia, kde budú zapracované
body podľa posúdenia spracovateľa nového pasportu dopravného značenia. Vzhľadom už
k schválenému uzneseniu k nevytváraniu komisií pre súčasné volebné obdobie sa dopravná komisia
vytvárať nebude.
Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 11. programu – Návrh na zrušenie spoločenského posedenia v rámci mesiaca úcty k
starším (tzv. deň dôchodcov)
Vzhľadom na situáciu s COVID – 19 starosta obce navrhol zrušiť už tradičný deň dôchodcov. Aj napriek
tomu budú jubilanti obdarovaní. Takisto každý dôchodca obdrží malú pozornosť.
Uznesenie č. 136 – OZ/2020 k 12. bodu programu
OZ schvaľuje návrh na zrušenie spoločenského posedenia v rámci mesiaca úcty k starším (tvz. deň
dôchodcov).
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ladislav Kiss, Juraj Kiss
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 12. programu – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený
jednohlasne.
Informácie starostu:
•
Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena
•
Kanalizácia v obci Hrubý Šúr
•
Rekonštrukcia žumpy ZŠ a MŠ
•
Zateplenie ZŠ 2. časť
•
ZŠ vybudovanie tretej triedy
•
OZ S.Ú.R. – futbalové mužstvo p. poslanec Juraj Kiss
•
Obecná stránka info p. L. Kiss
K bodu 13. 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:
--------------------------------------------Ladislav Kiss
----------------------------------------------Mgr. Nikola Karkeszová
Ing. Adrián Takács v. r.
starosta obce

