ZÁPISNICA
zo 20. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre,
konaného dňa 05. 10. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu
Prítomní členovia OZ: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
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 traja poslanci, OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.
Program bol schválený jednohlasne.
Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení
zastupiteľstva

z 19. plánovaného neverejného zasadnutia obecného

d.) Interpelácia

2. Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 09.05. 2012 medzi obcou Hrubý Šúr a Občianskym
združením ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj v znení jej dodatku zo dňa 02.04. 2013
3. Žiadosť zápis geometrického plánu č. 91-3/2020 do KN
4. Návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015 medzi obcou Hurbanova Ves a obcou Hrubý
Šúr
5. Návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu studne HŠ - 10
(vodárenského zdroja) – strojno - technická časť.

6. Návrh komplexnej aktualizácie pasportu a projektu vybraného vodorovného, zvislého dopravného
značenia a dopravných zariadení
7. Žiadosť o zmenu účelu dotácie – 11. skautský zbor „Szent Imre“
8. Návrh na uznesenie

9. Záver
Informácie starostu obce:
•
•
•

Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena
Kanalizácia v obci Hrubý Šúr
Rekonštrukcia pomníka padlých obyvateľov obce v 1. a 2. svetovej vojne

K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za overovateľov zápisnice poslancov: Róbert Botlo, 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 1 člennú návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tibor Szakáll
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
K bodu 1. c) programu – Správa o plnení uznesení z 19. plánovaného neverejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 19. plánovaného neverejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva berie na vedomie.

K bodu 1. d) programu – Interpelácia
Žiadne

K bodu 2. programu – Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 09.05. 2012 medzi obcou Hrubý Šúr
a Občianskym združením ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj v znení jej dodatku
zo dňa 02.04. 2013

Rokovania medzi starostom obce a Občianskym združením ArTUR ohľadne odpredaja obecných parciel
za starou ZŠ trvajú vyše roka. Jedná sa o pozemky p. č. 168/1 (s vecným bremenom), p č. 168/51, p. č.
168/2, p. č. 168/11. OZ poverilo starostu rokovaním o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 09.05. 2012
medzi obcou Hrubý Šúr a Občianskym združením ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj v
znení jej dodatku zo dňa 02.04. 2013 k 31.12.2020 a následne starosta obce vykoná všetky zákonné
úkony potrebné k odpredaju hore uvedených pozemkov.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo , Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 137 - OZ/2020 k 2. bodu programu
OZ zaväzuje starostu obce Hrubý Šúr k rokovaniam o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 09.05. 2012
medzi obcou Hrubý Šúr a Občianskym združením ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj v
znení jej dodatku zo dňa 02.04. 2013 k 31.12. 2020. Po zápise geometrického plánu č. 91-3/2020 do
katastra nehnuteľností, OZ zaväzuje starostu vykonať všetky zákonné úkony k odpredaju par. č. 168/51,
168/2 k. ú. Hrubý Šúr a zvyšnú časť par. č. 168/11 k. ú. Hrubý Šúr prípadom osobitného zreteľa
Občianskemu združenie ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj vo výške 50 €/ m².
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 3. programu – Žiadosť zápis geometrického plánu č. 91-3/2020 do KN
Majitelia pozemkov lokality č. 9 v zmysle územného plánu, prejavili záujem o odpredaj pozemkov a spolu
s obcou o vyriešenie miestnej dopravnej infraštruktúry vyššie uvedenej lokality. Pán Mgr. PhDr. Pavol
Lembach podal žiadosť na zápis geometrického plánu č. 91-3/2020 do KN dňa 25.09. 2020 č. podania
462/2020. Pán starosta predložil geometrický plán s možnosťou riešenia danej lokality.
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 138 - OZ/2020 k 3. bodu programu
OZ súhlasí so zápisom geometrického plánu č. 91-3/2020 do katastra nehnuteľností a súhlasí s
možnosťou odpredaja časti par. č. 168/11, par. č. 168/58 k. ú. Hrubý Šúr, prípadom osobitného zreteľa v
sume 50 €/ m2 a par.č.168/1 k. ú. Hrubý Šúr prípadom osobitného zreteľa v sume 35 €/ m².
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 4. programu – Návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015 medzi obcou
Hurbanova Ves a obcou Hrubý Šúr
Poslanci OZ absolvovali stretnutie s p. starostom obce Hurbanova Ves Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc.,
ktorý im ozrejmil históriu výstavby čističky odpadových vôd, ktorá sa nachádza v katastre obce Hurbanova
Ves. Nájomná zmluva je potrebná k podaniu žiadosti na stavebné povolenie na Okresný úrad
k vybudovaniu kanalizácie. Zmluva je uzatvorená na 10 rokov s opciou na predĺženie.
Hlasovanie za schválenie spoluúčasti obce:
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 139 – OZ/2020 k 4. bodu programu
OZ schvaľuje návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015 medzi obcou Hurbanova Ves a obcou
Hrubý Šúr z 700 eur/mesiac na dobu 10 rokov s opciou ďalších 10 rokov a viac.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu 5. programu – Návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu studne HŠ - 10 (vodárenského zdroja) – strojno - technická časť.
Starosta obce predniesol zámer rekonštrukcie studne, ktorej predchádza vypracovanie projektovej
dokumentácie – strojno-technická časť. Projektová dokumentácia je potrebná k zapojeniu sa do výzvy
(do 15. 12. 2020).
Hlasovanie
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 140 – OZ/2020 k 5. bodu programu
OZ schvaľuje návrh na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu studne HŠ 10 (vodárenského zdroja) – strojno - technická časť.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
K bodu

6. programu – Návrh komplexnej aktualizácie pasportu a projektu vybraného

vodorovného, zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení
OZ spolu so starostom obce prekonzultovali podané podnety obyvateľov. Podrobne prešli dopravné
značenia, ktoré sa nachádzajú v obci, navrhli nové riešenia.
Uznesenie č. 141 – OZ/2020 k 6. bodu programu
OZ berie na vedomie schvaľuje návrh komplexnej aktualizácie pasportu a projektu vybraného
vodorovného, zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení. Podnet občanov sa bude snažiť
naplniť podľa finančných a zákonných možností.
Uznesenie bolo podpísané.

K bodu 7. programu – Žiadosť o zmenu účelu dotácie – 11. skautský zbor „Szent Imre“
Starosta obce prečítal poslancom Žiadosť o zmenu účelu dotácie – 11. skautský zbor „Szent Imre“.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadne COVID – 19, skautský zbor nemohol uskutočniť pôvodný zámer
využitia dotácie – autobus. Dotáciu by chceli použiť na nákup prenosného solárneho panela – pomôcka
v letnom tábore.
Hlasovanie:
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 142 – OZ/2020 k 7. bodu programu
OZ schvaľuje Žiadosť o zmenu účelu dotácie - 11. skautský zbor „Szent Imre“.
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

K bodu 8. 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 pomníka padlých obyvateľov obce v 1. a 2. svetovej vojne

K bodu 14. programu – Záver /o 20:00 hod./
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:

--------------------------------------------Mgr. Nikola Karkeszová

----------------------------------------------Robert Botlo

Ing. Adrián Takács v. r.
Starosta obce

