
Z Á P I S N I C A 

z 28. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 28. 06. 2021 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, 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 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 27. plánovaného zasadnutia obecného  

      zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia     

  
2. Záverečný účet obce za rok 2020 
 
3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluve o zriedení vecného bremena č. ZoBKZ-001/2020/ 

Hurbanova Ves – Hrubý Šúr – schválená OZ v Hurbanovej Vsi dňa 21.06. 2021 
 

4. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr 

 
5. Založenie „Registrovaného sociálneho podniku“ - zámer 
 
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 



7. Návrh na uznesenie    
 

8.  Záver 
 

Informácie starostu: 

Cesta II. E 503 (stav komunikácie a dopravné značenie) – stanoviská RCB Bratislava a.s., a BSK               

 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss a Ladislav Kiss. 
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: Robert Botlo a  Ing. Tibor Szakáll. 
Poslanci návrh schválili jednohlasne.  
 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 27. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 27. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie.  

 
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Záverečný účet obce za rok 2020 

 
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom záverečného účtu za rok 2020.   Hlavná kontrolórka nemala 
námietky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 a odporučila poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad. 

Uznesenie č.   198 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre  

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020, 
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

132 234,66 Eur, 
d) schvaľuje prvú úpravu rozpočtu za rok 2021. 

 



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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 

K bodu 3. programu Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluve o zriedení vecného bremena č. ZoBKZ-
001/2020/ Hurbanova Ves – Hrubý Šúr – schválená OZ v Hurbanovej Vsi dňa 21.06. 2021 
 

Starosta obce predniesol zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o zriedení vecného bremena č. ZoBKZ-
001/2020/ Hurbanova Ves – Hrubý Šúr, ktorá bola prepracovaná podľa požiadaviek obce Hrubý Šúr. Obec Hrubý 
Šúr. Všeobecná hodnota za vecné bremeno je určená znaleckým posudkom č. 30/2021 zo dňa 21.05. 2021. 
Všeobecná hodnota pozemku (kúpna cena) je stanovená znaleckým posudkom č. 11/2021 zo dňa 02.02. 2021. 
 
 
Uznesenie č.   199 – OZ/2021  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu 
o zriadení vecného bremena č. ZoBKZ-001/2020/ Hurbanova Ves – Hrubý Šúr – schválená OZ v Hurbanovej Vsi 
dňa 21.06. 2021. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 
 

K bodu 4. programu – Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školstve a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr 
 
 
Predložený návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školstve 
a školských zariadeniach reaguje na zmenu zákonnej úpravy pri poskytovaní dotácie na podporu 
stravovacích návykov dieťaťa.  
 
Uznesenie č.   200 – OZ/2021  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školstve a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr. 

 



 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

 

K bodu 5. programu – Založenie „Registrovaného sociálneho podniku“ - zámer 
 

Starosta obce informoval o možnosti založenia sociálneho podniku, ktorého zámerom je podpora 
zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Po získaní štatútu registrovaného sociálneho podniku je možné 
ušetriť na cene práce získaním vyrovnávacieho príspevku. Sociálny podnik by mohol poskytovať zamestnanie 
osobám, ktorých možno označiť ako znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. 
 
 
 
Uznesenie č.   201 – OZ/2021  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie informáciu možnosti založenia „Registrovaného 
sociálneho podniku“, zároveň však jeho založenie obecné zastupiteľstvo presúva  na schválenie na 
neurčitý termín až po hĺbkovým oboznámením sa s danou problematikou jednotlivých poslancov 
obecného zastupiteľstva. 

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

Uznesenie bolo podpísané. 
 
 
 

K bodu 6. programu – Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za II. polrok 2021. 

Uznesenie č.   202 – OZ/2021  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Ing. Tibor Szakáll, Juraj Kiss, Ladislav Kiss 
Za:   4 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
K bodu 7. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Júlia Tóthová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
Informácie starostu: 

- Cesta II. E 503 (stav komunikácie a dopravné značenie) – stanoviská RCB Bratislava a.s., 
a BSK, prednesené starostom. Zároveň starosta obce tlmočil informáciu ohľadom rekonštrukcie 
cesty II. E 503, ktorá sa bude rekonštruovať novým povrchom v celej šírke od začiatku obce )od 
Hurbanovej Vsi) až po Senecký kruhový objazd.         

 

 
K bodu 8. 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: 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Juraj Kiss 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
          Ladislav Kiss 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

      Ing. Adrián Takács v. r. 



                                                                                                      starosta obce 


