
Z Á P I S N I C A 

z 21. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 12. 10. 2020 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní členovia OZ: 

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

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Mária Tomovičová  

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 piati 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.)  Interpelácia 
2. Pokládka optickej siete pre líniovú stavbu: INS FTTH SC Hrubý Šúr – líniová inžinierska stavba, v obci 

Hrubý Šúr (žiadateľ: Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený SUPTel s.r.o., 
Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava). 

3. Návrh na uznesenie 
4. Záver       

 
 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Tibor Szakáll, Mgr. 
Nikola Karkeszová. 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: Ladislav Kiss, Juraj Kiss.  

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

K bodu 1. c) programu –  Interpelácia 
Žiadne 

 

K bodu 2. programu –  Pokládka optickej siete pre líniovú stavbu: INS FTTH SC Hrubý Šúr – 
líniová inžinierska stavba, v obci Hrubý Šúr (žiadateľ: Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava zastúpený SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava). 
 

Starosta obce objasnil situáciu obecnému zastupiteľstvu. Starosta vydal povolenie k rozkopávke na 
základe územného rozhodnutia pre uloženie optickej siete. Požiadal Slovak Telekom, a. s. o navrátenie 
stavu chodníkov do pôvodného stavu v celej šírke chodníka  (nie iba v šírke rozkopávky).  Na stretnutí 
starostu obce s finančným riaditeľom firmy Slovak Telekomu, a. s. bolo vyjadrené nesúhlasné stanovisko 
s návrhom starostu vzhľadom na navýšenie nákladov o cca. 70 000 eur ak by sa malo v celej obci 
postupovať ako je vyššie uvedené.  

 

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

Uznesenie č.   143 - OZ/2020  k  2. bodu programu 

OZ obce Hrubý Šúr schvaľuje pokračovanie prác pokládky optickej siete pre líniovú stavbu INS FTTH SC 
Hrubý Šúr – líniová inžinierska stavba bez konečnej úpravy chodníkov v celej šírke ako bolo uvedené 
v dodatku Rozhodnutia č. 446/2020 zo dňa 28.09. 2020, ale iba v šírke rozkopávky  
 
Za podmienok:  
 
2 a.) na časti parc. č. 115 od pohostinstva u Vlaďuša smerom na Senec, žiadateľ odstráni asfaltový povrch 
v celej šírke chodníka na obidvoch stranách, zároveň upraví podlažie v miestach výkopu/pokládky a obec 
na svoje náklady zrealizuje v celej šírke chodníka povrch asfaltovej pokládky v hrúbke cca. 2cm, s 
rozlohou cca. na 500m2. 
 
2 b.) na parc. č. 329, 122/66 a 162/1, budú dlažbové kocky v rozmeroch 50x50 cm, v celej šírke vybrané 
a podlažie urovnané, poškodené kusy dlažbových kociek budú vymenené. Dlažbové kocky obec zakúpi 
za vlastné náklady. V obci sa na úsekoch chodníkov s dlažobnými kockami nachádza cca. 2000 ks 
dlažbových kociek. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 



K bodu 3. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
K bodu 4. programu – Záver /o 19:30 hod./ 
 

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

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
--------------------------------------------- 
        Mgr. Nikola Karkeszová 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
           Ing. Tibor Szakáll 
 
 
 
 
 
                                                                                     

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                               starosta obce 


