
Z Á P I S N I C A 

zo 26. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 12. 04. 2021 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: Mgr. Mária Tomovičová 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Júlia Tóthová 

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 25. plánovaného zasadnutia obecného  
       zastupiteľstva 
d.)   Interpelácia     

2. Zriadenie bezodplatného 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. KN “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. 
 
7. Návrh - Obecná kronika obce Hrubý Šúr za rok 2019 



8. Návrh na uznesenie 
 
9. 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 rímskokatalolíckou cirkvou 
- Pasport dopravného značenia v obci 
- Odpadové hospodárstvo za rok 2020 (náklady/výnosy) 

 

 

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 Júliu Tóthovú.   

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

 

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

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: Juraj Kiss, Ing. Tibor Szakáll. 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 25. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 25. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie.  

 
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Zriadenie bezodplatného 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.  KN “C“ 111/10 o výmere 514 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je 
vo výlučnom vlastníctve obce Hrubý Šúr, vedená na LV č. 350 

Starosta obce informoval o zriadení bezodplatného 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. KN “C“ 111/10 o výmere 514 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Hrubý Šúr, vedená na LV č. 350.   

 

Uznesenie č.   183 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na par. č. 
reg. KN „C“ 111/10 o výmere 514 m2, vo vlastníctve obce Hrubý Šúr vedená na LV č. 350. 

 
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 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. 
 
K návrhu 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 poslanci nemali námietky. 
 
 
Uznesenie č.   184 – OZ/2021  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje darovanie pozemkov od pána Petra Pajgera, nar. 10.03. 
1983, ktoré tvoria verejný uličný priestor. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1, Ladislav Kiss 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 



K bodu 4. programu – Príspevok za rok 2021 vo výške 2 000 € 
Informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov 
 
Starosta obce navrhol, aby výška príspevku bola vo výške ako v roku 2020, v sume 2 000,- Eur. 
Informoval o nutnosti vyčerpania finančných prostriedkov za rok 2019. Vzhľadom na predpoklad, že sa 
Deň obce neuskutoční ani tento rok, finančné prostriedky je možné využiť  na  infraštruktúru, ako napríklad 
zeleň, parková úprava, altánky alebo na marketing. Starosta obce požiadal poslancov OZ o predloženie 
návrhov na čerpanie finančných prostriedkov. 

 

Uznesenie č.   185 – OZ/2021  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje  príspevok za rok 2021 vo výške 2 000 €  

 
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 5. programu – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

Pani kontrolórka, p. Mgr. Tomovičová, prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
 
 

Uznesenie č.   186 – OZ/2021  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
rok 2020. 

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

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 

K bodu 6. programu – Poverenie starostu obce podaním žiadosti na SPF vo veci bezodplatného 
prevodu pozemkov podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona 330/1991 Zb. a to: 

a) vo vlastníctve SPF  parc. Č. KN „E“ 162/2, 488/102, 308, 88 488/202, 385/101,  
b) v správe SPF (podiely) parc. Č. KN „E“ 347, 345, 384, 335, 334/4, 334/1, 96, 62/1. 

 



Starosta obce vysvetlil nutnosť prevodu pozemkov od SPF, nakoľko na uvedených parcelách je 
naprojektovaná kanalizácia s právoplatným územným rozhodnutím, na základe čoho je možný 
bezodplatný prevod týchto parciel na obec Hrubý Šúr.  

 

Uznesenie č.   187 – OZ/2021  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre poveruje starostu obce podaním žiadosti na SPF vo veci bezodplatného 
prevodu vyššie uvedených pozemkov podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona 330/1991 Zb. 

 
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 7. programu – Obecná kronika obce Hrubý Šúr za rok 2019 

Starosta obce informoval o dokončení a o doplnení kroniky za rok 2019. Všetky chýbajúce časti sú 
doplnené a následne aj prekontrolované. 

 

Uznesenie č.   188 – OZ/2021  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje obecnú kroniku obce Hrubý Šúr za rok 2019. 

 

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 8. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
 
 



K bodu 9. 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, ktoré sa bude konať 01.06. 2021.                                                         

 

 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Ladislav Kiss 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
          Mgr. Nikola Karkeszová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                     starosta obce 


