
Z Á P I S N I C A 

zo 27. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 01. 06. 2021 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj 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 štyria 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 26. plánovaného zasadnutia obecného  

      zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia     
  

2. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 139/OZ/2020 zo dňa 05.10. 2020 – Návrh nájomnej 
zmluvy s právom stavby č. 2020015. 

 

3. Návrh zmluvy č. ZoBKZ-001/2020 o budúcej kúpnej zmluve pozemok par. č. KN „C“   

    113/8 k. ú. Hurbanova Ves pod ČOV a zmluva o zriadení vecných bremien na par. č. KN  

    „C“ 13/5 k. ú. Hurbanova Ves prístup k ČOV – schválená obecným zastupiteľstvom   

     v Hurbanovej Vsi. 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce. 

 
5. Verejné obstarávanie na poskytovateľa služby - odpadové hospodárstvo. 

 
6. Kamerový systém v obci Hrubý Šúr. 

 
7. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Hrubý Šúr (prenajímateľ) a Zásielkovňa s.r.o., so sídlom 

Kopčianska 333/882A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (nájomca) na par. č. KN „E“ 328 (nájom 
vo výmere 0,68 m2) vo vlastníctve obce Hrubý Šúr  – umiestnenie Z-Boxu. 



8. Návrh – zápis geometrického plánu zo dňa 17.03. 2021 (č. G1-226/21) a zo dňa 03.05. 2021 (č. G1-
558/21); Návrh zmluvy o výpožičke pozemkov vo vlastníctve obce Hrubý Šúr par. č. KN „C“ 385/50 
vo výmere 113 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 385/51 vo výmere 44 m2 – 
ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr občianskemu združeniu Š.Ú.R.. 

 
9. Doplnenie uznesenia  č. 184-OZ/2021 k darovaniu pozemkov p. Peter Pajger. 

 
10. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.12. 2019 uzatvorenej podľa 

§ 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení - Predpis platby 
Spoločného stavebného úradu na rok 2021. 

 

11.  Návrh na uznesenie 
 

12. Záver      
 

 

Informácie starostu: 

- Dotácia z ministerstva školstva – podpora školských jedální vo výške 5000 € 
- Kanalizácia v obci Hrubý Šúr 
- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena, dotácia BSK vo výške 8 500 € 
- Verejné osvetlenie v obci Hrubý Šúr – riešenie 

 
 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss a Robert Botlo. 

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: Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll. 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 26. plánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 26. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

berie na vedomie.  

 

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 



K bodu 2. programu – Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 139/OZ/2020 zo dňa 05.10. 

2020 – Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015. 

Starosta obce navrhol zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 139/OZ/2020 zo dňa 05.10. 2020 

– Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015, ktorý nie je priechodný na ďalšie čerpanie 

nenávratných finančných prostriedkov z fondov, podľa aktuálnych kritérií z dôvodu, že na prenajaté 

pozemky nie je možné čerpanie nenávratného finančného príspevku.  

 

Uznesenie č.   189 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 

139/OZ/2020 zo dňa 05.10. 2020 – Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby č. 2020015. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 

K bodu 3. programu - Návrh zmluvy č. ZoBKZ-001/2020 o budúcej kúpnej zmluve pozemok par. č. 

KN „C“   113/8 k. ú. Hurbanova Ves pod ČOV a zmluva o zriadení vecných bremien na par. č. KN 

„C“ 13/5 k. ú. Hurbanova Ves prístup k ČOV – schválená obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej 

Vsi. 

 
Starosta obce navrhol neakceptovať návrh zmluvy č. ZoBKZ-0020 o budúcej kúpnej zmluve v plnom 
rozsahu. Dôvodom je výška platby za vecné bremeno, ktoré sa určí znaleckým posudkom; časový úsek 
podpisu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a časový úsek platby. 
 
 

Uznesenie č.   190 – OZ/2021  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre neschvaľuje návrh zmluvy č. ZoBKZ-001/2020 o budúcej kúpnej 

zmluve pozemok par. č. KN „C“  113/8 k. ú. Hurbanova Ves pod ČOV a zmluva o zriadení vecných 

bremien na par. č. KN „C“ 13/5 k. ú. Hurbanova Ves prístup k ČOV. Zároveň zaväzuje starostu                       

o predloženie prepracovaného návrhu zmluvy na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Hurbanovej Vsi. 

Hlasovanie: 

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

Za:  4 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo schválené. 
 



K bodu 4. programu – Voľba hlavného kontrolóra 
 
Starosta obce predniesol žiadosť kandidáta na hlavného kontrolóra obce a určil volebnú komisiu. 
Následne sa rozdali hlasovacie lístky, ktoré sa po hlasovaní vyzbierali. Volebná komisia oznámila 
výsledky volieb a spísala sa zápisnica. 
 
 
Uznesenie č.   191 – OZ/2021  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre volí do funkcie hlavnej kontrolórky obce Mgr. Máriu Tomovičovú. 

 

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

 
Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
 
 

K bodu 5. programu – Verejné obstarávanie na poskytovateľa služby - odpadové hospodárstvo 

Starosta obce informoval o stave odpadového hospodárstva. Z dôvodu získania lepších podmienok vo 
verejnom obstarávaní došlo k zoskupeniu okolitých obcí (cca. 25 obcí) pre zabezpečenie spoločného 
verejného obstarávania na poskytovanie služieb odpadového hospodárstva.  
 
 

Uznesenie č.   192 – OZ/2021  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje účasť obce Hrubý Šúr na verejnom obstarávaní na 

poskytovateľa služby - odpadové hospodárstvo. 

 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 

K bodu 6. programu – Kamerový systém v obci Hrubý Šúr. 

Starosta obce predostrel dlhodobú problematiku absencie kamerového systému v obci. V obci by bolo 

namontovaných 9 kamerových bodov. Pri vstupe do obce zo Senca, smerom od Zlatých Klasov a pri 

vstupe do obce z Kostolnej pri Dunaji smerom od cintorína by mali byť kamery so záznamom ŠPZ. 



Uznesenie č.   193 – OZ/2021  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zriadenie kamerového systému v obci Hrubý Šúr 

a zaväzuje starostu obce k výberu vhodného uchádzača na zabezpečenie kamerového systému. 

 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 

K bodu 7. programu – Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Hrubý Šúr (prenajímateľ) 

a Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 333/882A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (nájomca) 

na par. č. KN „E“ 328 (nájom vo výmere 0,68 m2) vo vlastníctve obce Hrubý Šúr  – umiestnenie Z-

Boxu. 

Starosta obce z dôvodu absencie pošty v obci a z dôvodu zlepšenia služieb v tejto oblasti, absolvoval 

rokovanie so spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o., kde dohodol podmienky zriadenia Z-Boxu v obci. K návrhu 
nájomnej zmluvy medzi obcou Hrubý Šúr (prenajímateľ) a Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 333/882A, 851 

01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (nájomca) na par. č. KN „E“ 328 (nájom vo výmere 0,68 m2) vo vlastníctve obce 

Hrubý Šúr  – umiestnenie Z-Boxu poslanci nemali námietky. 

 

Uznesenie č.   194 – OZ/2021  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Nájomnú  zmluvu medzi obcou Hrubý Šúr a Zásielkovňa s.r.o 

na par. č. KN „E“ 328 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr  – umiestnenie Z-Boxu. 

 

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

 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 8. programu – Návrh – zápis geometrického plánu zo dňa 17.03. 2021 (č. G1-226/21) a zo 

dňa 03.05. 2021 (č. G1-558/21); Návrh zmluvy o výpožičke pozemkov vo vlastníctve obce Hrubý 

Šúr par. č. KN „C“ 385/50 vo výmere 113 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 

385/51 vo výmere 44 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr občianskemu združeniu Š.Ú.R.. 

Z dôvodu riešenia stavu zastaralého bufetu v športovom areáli, starosta predostrel možnosť výstavby 

nového bufetu Občianskym združením Š.Ú.R.. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vypracovať 



geometrické plány k výpožičke pozemkov pre OZ Š.Ú.R. Starosta predniesol potrebu zápisu 

geometrického plánu na katastri zo dňa 17.03. 2021 (č. G1-226/21) a zo dňa 03.05. 2021 (č. G1-558/21); 

Starosta obce oboznámil poslancov  OZ s návrhom zmluvy o výpožičke pozemkov vo vlastníctve obce 

Hrubý Šúr par. č. KN „C“ 385/50 vo výmere 113 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 

385/51 vo výmere 44 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr občianskemu združeniu Š.Ú.R.. 

K predloženému návrhu zmluvy nebola žiadna pripomienka. 

 

Uznesenie č.   195 – OZ/2021  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 

a) Berie na vedomie zápis geometrického plánu zo dňa 17.03. 2021 (č. G1-226/21) a geometrického 
plánu zo dňa 03.05. 2021 (č. G1-558/21); 

b) Schvaľuje Zmluvu o výpožičke pozemkov vo vlastníctve obce Hrubý Šúr par. č. KN „C“ 385/50 vo 
výmere 113 m2 – ostatná plocha k. ú. Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 385/51 vo výmere 44 m2 – ostatná 
plocha k. ú. Hrubý Šúr OZ Š.Ú.R.. 

 

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

 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 

K bodu 9. programu – Doplnenie uznesenia  č. 184-OZ/2021 k darovaniu pozemkov Peter Pajger. 

Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu zmeny v parcelných číslach v darovacej zmluve vzniknuté 

geometrickým plánom z dôvodu riešenia šírky vjazdu na par. č. KN „C“ 122/148, treba doplniť uznesenie 

č. 184-OZ/2021 o par. č.  KN „C“ 122/202. Nová parcela KN „C“ par. č. 122/202 bola vytvorená na základe 

požiadavky projektanta pri riešení šírky vjazdu na pozemok KN „C“ par. č. 122/148. 

 Poslanci nemali žiadne námietky. 

 

Uznesenie č.   196 – OZ/2021  k 9. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje doplnenie uznesenia č. 184-OZ/2021 k darovaniu 

pozemkov od pána Petra Pajgera, ktoré tvoria verejný uličný priestor nasledovne: KN „C“ par. č. 122/165 

o výmere 69 m2, druh pozemku – ostatná plocha; KN „C“ par. č. 122/158 o výmere 54 m2, druh pozemku 

– ostatná plocha; KN „C“ par. č. 122/202 o výmere 4 m2, druh pozemku – ostatná plocha, vedené na LV 

č. 1262, spol. podiel k celku 1/1; a KN „C“ par. č. 122/159 o výmere 29 m2, druh pozemku – ostatná 

plocha, vedené na LV č. 1166, spol. podiel k celku 14/16 (všetky k. ú. Hrubý Šúr),  

 
 



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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 10. programu – Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

10.12. 2019 uzatvorenej podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení - Predpis platby Spoločného stavebného úradu na rok 2021. 

Starosta obce informoval o dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.12. 

2019 uzatvorenej podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom 

zriadení, ktoré podľa prepočtov ekonomického oddelenia mesta Senec opäť navýši platby  na spoločný 

stavebný úrad za rok 2021. 

 

Uznesenie č.   197 – OZ/2021  k  10. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení 

spoločného obecného úradu zo dňa 10.12. 2019 uzatvorenej podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona 

Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. Predpis platby Spoločného stavebného úradu na rok 2021. 

 

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

 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

 

K bodu 11. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
Informácie starostu: 

- Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – podpora školských jedální vo 
výške 5000 € 

- Kanalizácia v obci Hrubý Šúr 
- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena, dotácia BSK vo výške 8 500 € 
- Verejné osvetlenie v obci Hrubý Šúr - riešenie 



K bodu 12. programu – Záver /o 20:00 hod./ 
 

Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Juraj Kiss 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
          Robert Botlo 
 
 
 
 
                                                                               

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                      starosta obce 
 


