
Z Á P I S N I C A 

zo 23. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 07. 12. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

Prítomní členovia OZ: 

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

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: ospravedlnená   

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 všetci 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 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 rok 2021 
 
17. Návrh Zriaďovacej listiny MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 

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 
 

 
K bodu 1. a) programu - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss, Ing. Tibor 
Szakáll. Za zapisovateľku určil Andreu Kovácsovú.   

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

 

K bodu 1. b) programu – Voľba návrhovej komisie:  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 



K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 22.  neplánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení  z 22. neplánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva berie na vedomie.  

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 
Žiadne 

K bodu 2. programu – Návrh VZN č. 11/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a 
poplatku za drobný stavebný odpad 
 
Konateľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. (ďalej len „AVE“), RNDr. Peter Krasnec, 
PhD., MBA vysvetlil situáciu poslancom a prítomným obyvateľom obce Hrubý Šúr, ktorá viedla 
k navýšeniu cien za odvoz komunálneho odpadu. List od spoločnosti AVE, v ktorom boli uvedené dôvody 
navýšenia cien obdržali obyvatelia obce aj do svojich poštových schránok.  
Starosta obce vysvetlil OZ chronológiu tvorby ceny za odvoz KO. Po spočítaní  vystavených faktúr od 
spoločnosti AVE bez mesiacov november a december 2020 obec nedosiahne vyrovnaný rozpočet za 
odvoz KO aj napriek vlaňajšiemu zvýšeniu cien. Obec bude doplátať za KO cca. 3000 – 5000 eur.   

Po dlhej diskusii a zapracovaní niektorých pripomienok a návrhov poslanci OZ schválili VZN č. 11/2020.  

Obec plánuje v krátkom čase čipovať nádoby na komunálny odpad, ktoré by malo dopomôcť 
k usledovaniu frekvencie odvozu komunálneho odpadu za každú domácnosť a zároveň odhaliť tzv. 
„čierne“ (nezaplatené) odvozy. Toto čipovanie je aj príprava na váženie odpadu na konkrétnu domácnosť, 
ktoré v zmysle zákona by malo byť zavedené od 01.01. 2023.  

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:   5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č.   148 - OZ/2020  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje  zmeny v predloženom návrhu VZN č. 11/2020 
o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad:  
 

 
a.) Mesačná frekvencia odvozu KO: denná sadzba 0,0748 €/ osoba t.j. ročný poplatok 27 €/osoba  
   
 
        Hlasovanie 
        Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav  
        Kiss 

               Za:   5 
                Proti: 0 
                Zdržal sa: 0 

  
b.) Podnikateľské subjekty vo výške 0,0385 €/l; výška ročného poplatku podľa objemu zbernej 

nádoby pri dvojtýždňovej frekvencii vývozu je: 
         



- 120 l nádoba 120,00 € 
- 240 l nádoba 240,00 € 
- 1 100 l nádoba 1 101,00 €  

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

               Za:   5 
                Proti: 0 
                Zdržal sa: 0 
 

c.) Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje  VZN č. 11/2020 o miestnom poplatku za 
komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.  

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

               Za:   5 
                Proti: 0 
                Zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
K bodu 3. programu – Návrh VZN č. 10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Hrubý Šúr 
 
VZN č. 10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Hrubý Šúr bol doplnený o biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – každá domácnosť obdrží 
vedro a príslušné množstvo sáčkov. Zberná nádoba na BRKO bude na obecnom dvore a bude 
k dispozícii počas otváracích hodín obecného dvora.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:   5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č.   149 - OZ/2020  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubý Šúr. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 



K bodu 4. programu –  Návrh VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školstve a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr 
 
 
V predkladanom návrhu sa v súlade s novelou školského zákona určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce jednotnou sumou mesačne na 
jedno dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt rodiča dieťaťa. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za: 5 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   150  – OZ/2020  k  4. bodu programu 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
 
K bodu 5. programu – Návrh VZN č. 9/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr 
 
VZN č. 9/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr platí iba pre ZŠ s vyučovacím jazykom 
slovenským. Obec Kostolná pri Dunaji má podpísanú dohodu pre deti, ktoré navštevujú ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským spoločný školský obvod s mestom Senec.    
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   151 – OZ/2020  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 9/2020 o určení školských obvodov v obci Hrubý 
Šúr. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
K bodu 6. programu – 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 
 



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 sa mení iba príloha. Príloha 
obsahuje sumy, ktoré stanovujú objem výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno 
dieťa, resp. žiaka na rok 2021 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   152 – OZ/2020  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 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. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 7. programu – Žiadosť o pripojenie lokality Obytný park „BODOV“ na vodárenský zdroj v 
Hrubom Šúre žiadateľ Mgr. Erik Višňovský, bytom Slivkový sad 8, 841 06 Bratislava 
 
Starosta obce a poslanci OZ absolvovali stretnutie so žiadateľom p. Mgr. Erikom Višňovským, ktorý im 
vysvetlil zámer svojej žiadosti. Starosta obce zdôraznil, že kapacita studne nie je dostatočná na pripojenie 
Obytného parku BODOV (cca. 600 obyvateľov). Vzhľadom na to, že vodárenský zdroj bol 
zrekonštruovaný z dotácie, obec 5 rokov nemôže do nej zasiahnuť – rozšíriť.   
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   153 – OZ/2020  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre neschvaľuje žiadosť o pripojenie lokality Obytný park „BODOV“ na 
vodárenský zdroj v Hrubom Šúre žiadateľ Mgr. Erik Višňovský, bytom Slivkový sad 8, 841 06 Bratislava. 
 
 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
 

K bodu 8. programu – 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 
 
Žiadatelia p. Sitár a p. Sitárová súhlasili s predajnou cenou parc. č. „C“ 122/104 k. ú. Hrubý Šúr vo výmere 
55 m² za 60 eur/m². Bol dohodnutý splátkový kalendár: 16 splátok – 206,25 eur/mesiac. Po pripísaní 



poslednej splátky sa uskutoční návrh na zápis do katastra. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   154 – OZ/2020  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 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. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 9. programu – 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 
 
Zámer predaja bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 11. 2020 a zvesený dňa 26. 11. 2020.   
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   155 – OZ/2020  k  9. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 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. 
 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 10. programu – 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 
 
 
Zámer predaja bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 11. 2020 a zvesený dňa 26. 11. 2020. Jedná sa 
o pozemky, ktoré sa nachádzajú za budovou „starej školy“. Tieto pozemky má občianske združenie 
ArTUR dlhodobo v prenájme.   
 
Hlasovanie: 



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

 

Uznesenie č.   156 – OZ/2020  k  10. bodu programu 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 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 

 
 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
K bodu 11. programu – 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. 
 
 
Spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o., so sídlom Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany požiadala 
o prenájom nebytových priestorov za účelom inštalácie a prevádzkovania anténneho systému pre 
mikrovlnné spojenie umožňujúce dátové prenosy – Internet pre potreby obce – projekt WiFi4EU. 
Zariadenie bude umiestnené na strešnom priestore na parc. č. „C“ 310 (dom smútku) k. ú. Hrubý Šúr.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   157 – OZ/2020  k  11. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 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. 

 
 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

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



 
11. skautský zbor Szent Imre podal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce vo výške 
600 eur.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   158 – OZ/2020  k  12. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu 
obce - 11. skautský zbor „Szent Imre“ vo výške 600 €. 

 
 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
K bodu 13. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – Základná 
organizácia Csemadoku v Hrubom Šúre vo výške 1 000 € 
 
 
Základná organizácia Csemadoku podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce vo 
výške 1000 eur. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   159 – OZ/2020  k  13. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu 
obce - Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúre vo výške 1 000 €. 

 
 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
K bodu 14. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – o. z. S.U.R. 
vo výške 8 500 € 
 
Občianske združenie S. U. R. podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce vo výške 
8500 eur. Vzhľadom k rozpočtovým výpadom vzniknuté dôsledku COVID – 19 obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo dotáciu vo výške 6 900 eur.  
 
Hlasovanie: 



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

 

Uznesenie č.   160 – OZ/2020  k  14. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu 
obce - o. z. S.U.R. vo výške 6 900 eur.  
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 15. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce – PZ Spolok 
vo výške 1 500 € 
 
PZ Spolok podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce vo výške 1 500 eur. 
Vzhľadom k rozpočtovým výpadom vzniknuté dôsledku COVID – 19 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 
dotáciu vo výške 1 000 eur.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   161 – OZ/2020  k  15. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu 
obce – PZ Spolok vo výške 1 000 €.  
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 16. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na 
rok 2021 
 
Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti pani kontrolórky p. Mgr. Tomovičovej plán kontrolnej činnosti na 
prvý polrok 2021 prečítal starosta obce.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č.   162 – OZ/2020  k  16. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý 
Šúr na prvý polrok 2021. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
K bodu 17. programu – Návrh Zriaďovacej listiny MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 
Hrubý Šúr 365 Hegysúr a Výdajnej školskej jedálne, Hrubý Šúr 365 
 
Zriaďovacia listina obsahuje potrebné náležitosti: označenie zriaďovateľa, názov, typ, identifikácia – 
vlastné číslo, vyučovací jazyk – maďarský, bez právnej subjektivity a vlastná výdajňa školskej jedálne, 
Hrubý Šúr 365. 
Dátum zriaďovacej listiny: 01.09. 2020. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   163 – OZ/2020  k  17. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Zriaďovaciu listinu MŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 Hegysúr a Výdajnej školskej jedálne, Hrubý Šúr 365 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 18. programu – Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 
 
Starosta obce predniesol návrh zasadnutí OZ na rok 2021: 
 
01.02. 2021 
12.04. 2021 
07.06. 2021 
06.09. 2021 
04.10. 2021 
08 11. 2021 
13.12. 2021  
 
V prípade potreby starosta zvolá mimoriadne zasadnutie OZ. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 



Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   164 – OZ/2020  k  18. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 19. programu – Cenové ponuky - Elektrifikácia – osvetlenie tzv. obecného dvora 
 
Starosta obce vysvetlil OZ nutnosť osvetlenia obecného dvora. V zimných mesiacoch je problém 
s viditeľnosťou, keďže otváracia doba je do 18:00. 
Starosta predložil 3 cenové ponuky elektrifikácie obecného dvora.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   165 – OZ/2020  k  19. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje obstaranie tovarov a služieb od spol. EL – TRAS spol. 
s r. o. - Elektrifikácia – osvetlenie tzv. obecného dvora. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 20. programu – Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr návrh na schválenie cenových 
ponúk: 
 
Starosta obce predložil OZ cenové ponuky od spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 
141/2,4, Bratislava, na vypracovanie dokumentov a úkony, ktoré sú potrebné pre projekt verejnej 
kanalizácie a ČOV v obci Hrubý Šúr. Podrobne vysvetlil obsah a náležitosti jednotlivých 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“  
 



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

 

Uznesenie č.   166 – OZ/2020  k  20. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje obstaranie nasledujúcich služieb súvisiacich s prípravou 
dokumentácie k stavebnému povoleniu – Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr:  
 
- spracovanie geometrického plánu a podkladov pre vyňatia 
- spracovanie zmlúv majetkovoprávneho usporiadania 
- spracovanie podkladov pre vyňatia a zabezpečenie príslušných povolení 
- poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní zákazky – „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ 
- monitorovanie výziev a identifikácia vhodnej výzvy, vypracovanie a podanie žiadosti na výstavbu   
 „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 21. programu – 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 
 
Pri rekonštrukcii vodného zdroja (čerpacej stanice) HŠ – 10 vznikli dodatočné náklady za práce naviac:  

• Spoločnosť FeSys, s. r. o. vo výške 3 250,68 eur s DPH – aplikačný software, programovanie, 
oživenie PCL, zaškolenie obsluhy, pripojenie signálov a dávkovanie chémie, alarm, ústredňa, 
klávesnica, magnetické snímače, konzola na stenu a montáž 

• KSB Čerpadlá a armatúry, s. r. o. vo výške  2 158,20 eur s DPH- potrubný materiál, ventily 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   167 – OZ/2020  k  21. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje práce naviac, ktoré vznikli pre realizácii projektu 
Rekonštrukcia vodného zdroja (čerpacej stanice) HŠ – 10  poskytnuté spoločnosťami FeSys s.r.o., 
Kostolná pri Dunaji 33 a KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava.  
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 



 
K bodu 22. programu – Nájomná zmluva č. 75/2020 medzi obcou Hrubý Šúr a nájomcom Igor 
Skalský, osada Bodoház 473, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 22801570 
 
Z dôvodu končiacej sa nájomnej zmluvy medzi obcou Hrubý Šúr a nájomcom Igorom Skalským sa 
upravila nájomná zmluva, upravili sa parc. čísla, zvýšila sa cena zo 100 eur/ha na 130 eur/ha, doba nájmu 
5 rokov.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   168 – OZ/2020  k  22. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje nájomnú zmluvu č. 75/2020 medzi obcou Hrubý Šúr a 
nájomcom Igor Skalský, osada Bodoház 473, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 22801570. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 23. programu – 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 
 
Zámer zámeny 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 bol zverejnený 30. 10. 2020 a zvesený 16. 11. 2020. Po odsúhlasení OZ sa podá 
návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu so Zámennou zmluvou. Uvedená zámena sa uskutočňuje 
pre potreby obce na verejnoprospešné účely súvisiace s verejnou kanalizáciou. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   169 – OZ/2020  k  23. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zámenu 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. 
 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 



 
K bodu 24. programu – Zrušenie VZN č. 5/2019 na základe protestu prokurátora 
 
Dňa 02.12. 2020 bol na OÚ v Hrubom Šúre doručený protest prokurátora  č. Pd 187/20/1103-5 zo dňa 
26.11. 2020 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrubý Šúr č. 5/2019 z 01.04. 2019 o zeleni 
a ochrane drevín na území obce Hrubý Šúr. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č.   170 – OZ/2020  k  24. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie protest prokurátora k VZN č. 5/2019.  
 
 

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
K bodu 25. programu – 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 
 
Pasportizácia dopravného značenia sa odsúhlasila dopravným inšpektorátom. Regionálne cesty 
Bratislava, a. s. nemali námietky k projektu, avšak podotkli, že dopravné značenia na ceste č. 503, ktoré 
súvisia s dopravnou situáciou na vedľajších komunikáciách (odbočky, smerové šípky, stĺpiky, zrkadlá 
a tabule parkovísk), nebude udržiavať správca cesty 503 – Regionálne cesty Bratislava, a. s. 
Na základe správy od Regionálne cesty Bratislava, a. s. vypracoval  p. Sekerka tabuľku s potrebnými 
dopravnými značeniami, ktorá bola rozposlaná spoločnostiam ako podklad na spracovanie CP. CP 
predložili spoločnosti S. T. O. značenie, s. r. o., Talajka, s. r. o., Dieselex B. T. s. r. o. 
Starosta obce odporúča, kvôli nákladnosti projektu, pasportizáciu riešiť na 3 etapy. 
 
Pasportizácia dopravného značenia musí byť dokončená do 31. 03. 2022. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.   171 – OZ/2020  k  25. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje obstaranie tovarov a služieb od spol. S. T. O. značenie, 
s. r. o., AB Centrum Mierové námestie 19, 903 01  Senec, IČO: 31339697 vo výške 14 994,26 eur s DPH 
k projektu dopravného značenia v obci Hrubý Šúr na základe Projektu dopravného značenia RDS z 
10/2020 a stanoviska RCB a.s., Bratislava. 
 



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
K bodu 26. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
Informácie starostu: 

- Financovanie ZŠ (slov./maď.) 

- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena 

- Materská škola 20 a Materská škola 365 

- Kanalizácia v obci Hrubý Šúr 

 
 
K bodu 27. programu – Záver /o 22:00 hod./ 
 

Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ.                                                           

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

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                               starosta obce 


