
 
  
                            Hrubý Šúr, 02. apríl 2021 
 
 

 

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 26. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2021 /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 25. plánovaného zasadnutia obecného  
      zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
 
       

 
 
2. Zriadenie vecného bremena:  v prospech každodobého vlastníka stavieb súp. č. 413-

pizzeria a súp. č. 1413 -terasa, bezodplatné vecné bremeno užívacieho práva žumpy 
a bezodplatné vecné bremeno práva stavby - kanalizačnej prípojky, odkvapového 
chodníka, vodovodnej a elektrickej prípojky, nachádzajúce sa na zaťaženej 
nehnuteľnosti par. č. reg. “C“ 111/10 o výmere 514 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve obce Hrubý Šúr, vedená na LV č. 350. 

 
3. Návrh na darovanie pozemkov KN „C“ par. č. 122/165 o výmere 69 m2, par. č. 122/158 

o výmere 58 m2, par. č. 122/159 o výmere 29 m2 (ost. plochy) obci Hrubý Šúr, vyššie 
uvedené pozemky tvoria verejný uličný priestor. 

 
4. Oblastná organizácia cestovného ruchu – návrh na príspevok za rok 2021 vo výške 2 000 

€ a čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019 vo výške cca. 3 600 € 
 
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
 
 



6. Nadobudnutie par. č. 308 k. ú. Hrubý Šúr – bezodplatným prevodom od SPF. 
 
6. Návrh - Obecná kronika obce Hrubý Šúr za rok 2019 

 
7. Návrh na uznesenie 

 
8. Záver       
 

 
Informácie starostu: 

- Kanalizácia v obci Hrubý Šúr 
- Rozšírenie spoločenskej miestnosti 
- Členstvo a situácia v MAS Malodunajsko 
- Rekonštrukcia strechy na MĽK 
- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena 
- Návrh zámeny pozemku s Rímsko katalolíckou cirkvou 
- Pasport dopravného značenia v obci 
- Odpadové hospodárstvo za rok 2020 (náklady/výnosy) 

 
 
 
 
 
 
                                                              

         
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

            starosta obce 
 

  
 


