
Z Á P I S N I C A 

zo 22.neplánovanéhozasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 29. 10.2020 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: 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 poslanci,  OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať. 

Starosta predložil návrh rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke. Program bol schválený.  

Potom Starosta obce požiadal o doplnenie programu o 5. bod: Odsúhlasenie zámeru zámeny 
pozemkov. 

Program bol schválený jednohlasne a rokovanie pokračovalo podľa doplneného programu nasledovne:  

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b.)  Voľba návrhovej komisie 

c.) Kontrola plnenia uznesení z 20. plánovaného a 21. neplánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia 

2. Schválenie Návratnej finančnej výpomoci so strany Ministerstva financií SR vo výške výpadku z dane 
príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 20 511 € 
 

3. Žiadosť pána Martina Sitára a manž. Martiny Sitárovej o odkúpenie pozemku par. č. „C“122/104 k. ú. 
Hrubý Šúr LV 350 vo výmere 55 m2 z dôvodu osobitného zreteľa. 

 
4. Prevádzkovanie bankomatu v predajni Coop Jednota – Hrubý Šúr 

5.    Zámer zámeny pozemkov  

6.  Návrh na uznesenie 



7.  Záver       
 
 
 

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

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

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 20.  plánovaného a 21. neplánovaného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 20. plánovaného a 21. neplánovaného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva berie na vedomie.  

 

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 
Žiadne 

 

K bodu 2. programu –Schválenie Návratnej finančnej výpomoci so strany Ministerstva financií 
SR vo výške výpadku z dane príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 20 511 € 
 
Z dôvodu vzniknutej situácie ohľadne COVID-19 vznikol výpadok dane z príjmov FO v roku 2020.  
Ministerstvo financií ponúklo pre obce a mestá možnosť požiadať o návratný finančný príspevok v sume 
vo výške výpadku dane z príjmov FO a to pre obec Hrubý Šúr vo výške 20 511 eur, úročenie 0%. Prvá 
splátka v roku 2024, 2. v roku 2025, 3. v roku 2026 a 4. v roku 2027. Príspevok je možné využiť na bežné 
výdavky.  

 

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

Uznesenie č.   144-OZ/2020  k  2. bodu programu 



Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 
a.) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky  k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci 

 
b.) schvaľuje prijatie Návratnej finančnej výpomoci 

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 
 
 
K bodu 3. programu –Žiadosť pána Martina Sitára a manž. Martiny Sitárovej o odkúpenie pozemku 
par. č. „C“ 122/104 k. ú. Hrubý Šúr LV 350 vo výmere 55 m2 z dôvodu osobitného zreteľa. 
 
Pán Sitár s manželkou požiadali o odkúpenie parc. č. „C“ 122/104 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve obce. 
Parcela sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku p. Sitára a p. Sitárovej. Navrhli cenu 1000 
eur za 55 m². S týmto návrhom OZ nesúhlasilo.  
OZ musí schváliť zámer predaja uvedeného pozemku.  
 
Uznesenie č.   145 - OZ/2020  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 
 

a.) schvaľuje odpredaj parc. č. „C“ 122/104  k. ú. Hrubý Šúr LV 350 vo výmere 55 m². 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:5 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta predložil návrh predajnej ceny pozemku za 50 eur/m². 
 

b.) neschvaľuje predajnú cenu pozemku na 50 eur/m². 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:2 
Proti:3 
Zdržal sa: 0 
 
Časť poslancov navrhla predajnú cenu 60 eur/m², na základe predaja totožného pozemku pred 10 rokmi 
za 50 eur/m² navýšenú o infláciu za dané obdobie. 
 

c.) schvaľuje predajnú cenu pozemku na 60 eur/m². 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:3 
Proti:2 
Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 4. programu –Prevádzkovanie bankomatu v predajni Coop Jednota – Hrubý Šúr 
 

Na základe listu od spoločnosti ATM point, s. r. o., ktorá vlastní bankomat umiestnený v predajni Coop 
Jednota Hrubý Šúr, je bankomat z finančného hľadiska z dôvodu malých množstiev výberov s nízkymi 
sumami nerentabilný, z tohto dôvodu si firma nemôže dovoliť tento bankomat prevádzkovať. Spoločnosť 
žiada obec o príspevok na prevádzku bankomatu v sume 50 eur/mesačne bez DPH. 

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

 

Uznesenie č.   146 – OZ/2020  k  4. bodu programu 

OZ neschvaľuje príspevok 50 eur/mesiac bez DPH na prevádzkovanie bankomatu v predajni Coop 
Jednota – Hrubý Šúr. 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
 
K bodu 5. programu –Odsúhlasenie zámeru zámeny pozemkov  
 
Starosta obce vysvetlil poslancom dôvod zámeru zámeny pozemkov medzi vlastníkmi parciel, na ktorých 
hodlá obec v prípade potreby v budúcnosti rozšíriť ČOV a obcou Hrubý Šúr. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Mgr. Nikola Karkeszová, Ing. Tibor Szakáll, Ladislav Kiss, Juraj Kiss 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa:1 

 

Uznesenie č.   147– OZ/2020  k  5. bodu programu 

a.) OZ schvaľuje zámer zámeny pozemkov: 
 
1.) Pozemok „KNE“ p. č. 437/4 vo výmere 1 296 m2 (podiel ¾) – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr vedený na LV 
č. 439 a pozemok „KNE“ p. č. 437/2 vo výmere 1 545 m2 (podiel ¾) – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr, vedený 
na LV č. 439, v súčasnosti vo vlastníctve p. Petra Bozsíka nar. 13.06. 1990, trvale bytom Kostolná pri 
Dunaji 88bude zamenený za 
2.) Pozemok „KNE“ p. č. 211 vo výmere 12 808 m2 – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr, vedený na LV č. 
659v súčasnosti vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, pričom, na základe geometrického plánu  vypracovaného 



obcou Hrubý Šúr bude od tohto pozemku oddelená časť vo výmere, aká zodpovedá podielu p. Petra 
Bozsíka na pozemkoch uvedených v bode A, 1. 
 
b.) OZ schvaľuje zámer zámeny pozemkov: 

 
1.) Pozemok „KNE“ p.č. 437/4 vo výmere 1 296 m2 (podiel ¼) – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr, vedený na LV 
č. 439 a pozemok „KNE“ p. č. 437/2 vo výmere 1 545 m2 (podiel ¼) – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr, vedený 
na LV č. 439, v súčasnosti vo vlastníctve p. Ladislava Kissa nar. 14.01. 1976, trvale bytom Hrubý Šúr 84 
bude zamenený za 
2.) Pozemok „KNE“ p. č. 211 vo výmere 12 808 m2 – orná pôda k. ú. Hrubý Šúr, vedený na LV č. 
659,v súčasnosti vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, pričom, na základe geometrického plánu vypracovaného 
obcou Hrubý Šúr bude od tohto pozemku oddelená časť vo výmere, aká zodpovedá podielu p. Ladislava 
Kissa na pozemkoch uvedených v bode B, 1. 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
K bodu 6. programu – Návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Mgr. Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
K bodu 7. 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. 

 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
              Ladislav Kiss 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
             Robert Botlo 
 
 
 
 

Ing. Adrián Takács v.r. 
                                                                                   starosta obce 


