
 
  
                            Hrubý Šúr, 02. decembra 2020 
 
 

 

Pozvánka 

 
 
 Na základe § 12 ods.1  a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 23. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. decembra 2020 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej 
miestnosti obecného úradu. 
 
  
Program rokovania: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie  
c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 22. neplánovaného zasadnutia obecného  
      zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
       

2. Návrh VZN č. 11/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný 
stavebný odpad 

 
3. Návrh VZN č. 10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Hrubý Šúr 
    

4. Návrh VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školstve 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr 

 
5. Návrh VZN č. 9/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr 

 
6. Návrh VZN č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Hrubý Šúr č. 6/2019 o určení 

výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských 
zariadení 

 
7. Žiadosť o pripojenie lokality Obytný park „BODOV“ na vodárenský zdroj v Hrubom Šúre – 

žiadateľ Mgr. Erik Višňovský, bytom Slivkový sad 8, 841 06 Bratislava 
 

8. Predaj par. č. „C“ 122/104 k. ú. Hrubý Šúr vo výmere 55 m2 za 60 €/m2 žiadateľom Martinovi 
Sitárovi a Martine Sitárovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa 



 
9. Predaj par. č. „C“ 168/11 vo výmere 153 m2, par. č. „C“ 168/58 vo výmere 283 m 2 za 50 

€/m2 a par. č. „C“ 168/1 vo výmere 160 m2 za 35 €/m2 k. ú. Hrubý Šúr žiadateľovi Mgr. 
Pavlovi Lembakovi PhDr z dôvodu osobitného zreteľa 

 
10. Predaj par. č. „C“ 168/2 vo výmere 902 m2 a par. č. „C“ 168/51 vo výmere 59 m2 za 50 €/m2 

žiadateľovi občianskemu združeniu ArTUR, IČO: 30 787 190 
 

           11.   Prenájom nebytových priestorov – časť strešného priestoru na objekte na par. č. „C“ 310   
                   (dom smútku) k. ú. Hrubý Šúr      za účelom inštalácie a prevádzkovania anténneho   
                   systému pre mikrovlnné spojenie umožňujúce dátové prenosy – Internet pre potreby obce  
                   – projekt WiFi4EU, nájomcovi MAXNETWORK, s.r.o., so sídlom Kpt. Jána Nálepku  
                   866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 250 481. 
 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – 11. skautský zbor „Szent Imre“ 
vo výške 600 € 

 
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – Základná organizácia 

Csemadoku v Hrubom Šúre vo výške 1 000 € 
 

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – o.z. S.U.R. vo výške 8 500 € 
 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – PZ Spolok vo výške 1 500 € 
 

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na prvý polrok 2021 
 

17. Návrh Zriaďovacej listiny MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 36 – 
Hegysúr a Výdajnej školskej jedálne, Hrubý Šúr 365 

 
18. Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

 
19. Cenové ponuky - Elektrifikácia – osvetlenie tzv. obecného dvora 

 
20. Verejná kanalizácia a ČO Hrubý Šúr návrh na schválenie cenových ponúk: 

 
- Cenová ponuka na spracovanie geometrického plánu a podkladov pre vyňatia 
- Cenová ponuka na spracovanie zmlúv majetkovoprávneho usporiadania 
- Cenová ponuka na spracovanie podkladov pre vyňatia a zabezpečenie príslušných 

povolení 
- Cenová ponuka na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní zákazky – „Verejná 

kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ 
- Cenová ponuka na monitorovanie výziev a identifikácia vhodnej výzvy, vypracovanie 

a podanie žiadosti na  výstavbu „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ 
 

21. Rekonštrukcia vodného zdroja (čerpacej stanice) HŠ – 10 spoločnosť FeSys s.r.o., Kostolná 
pri Dunaji 33, faktúra č. 201030148 - práce naviac rekonštrukcia Vodného zdroja (čerpacej 
stanice) HŠ-10 a KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava faktúra č. 
862005410 - práce naviac  

 
22. Nájomná zmluva č. 75/2020 medzi obcou Hrubý Šúr a nájomcom Igor Skalský, osada 



Bodoház 473, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 22801570 
 

23. Zámena pozemkov par. č. „E“ 437/4 a 437/2 vedené na LV č. 439 k. ú. Hrubý Šúr za časť   
(vo výmere parciel 437/4 a 437/2) par. č. „E“ 211 vedený na LV č. 659 k. ú. Hrubý Šúr, podľa 
GP č. 91-5/2020 zo dňa 19.11. 2020 

 
24. Zrušenie VZN č. 5/2019 na základe protestu prokurátora 

 
25. Cenové ponuky k projektu dopravného značenia v obci Hrubý Šúr  na základe Projektu 

dopravného značenia RDS z 10/2020 a stanoviska RCB a.s., Bratislava 
 

26. Návrh na uznesenie 
 

27. Záver       
 

 
 
 
 
 

 
 
Informácie starostu: 
 

- Financovanie ZŠ (slov./maď.) 
- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena 
- Materská škola 20 a Materská škola 365 
- Kanalizácia v obci Hrubý Šúr 

 
 
 
 
           
                                                              

         
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

            starosta obce 
 

  
 


