Hrubý Šúr, 07. decembra 2021

Pozvánka
Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 30. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2021 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej
miestnosti obecného úradu.
Program rokovania:
1.
a.)
b.)
c.)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z 29. neplánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
d.) Interpelácia

2. Žiadosť obyvateľov obce Hrubý Šúr – Ostrov (rodiny: Tóthová, Vitalosová, Polúchová,
Bruynseels, Záhradníková, Orosiová, Beniačková, Šoltýsová a Šlínska) – riešenie stavu
poľnej cesty par. č. „E“ 782/7.
3. Žiadosť o odkúpenie časti par. č. 115 k. ú. Hrubý Šúr vo výmere 98 m2 vo vlastníctve obce
Hrubý Šúr, (žiadatelia p. Attila Hegyi a p. Erika Hegyiová, Hrubý Šúr č. 120, 903 01) na
základe geometrického plánu č. 49/2021 zo 17.09. 2021.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 4/2021 o miestnom poplatku
za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 5/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr č. 6/2019 a 12/2020 o určení
výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení.
6. Spoločný Stavebný úrad – poplatok na rok 2022.
7. Návrh príspevku do OOCR na rok 2022 vo výške 2 000 €, čerpanie za rok 2021.
8. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúre vo
výške 1 000 €.

9. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – 11. skautský zbor „Szent Imre“ vo výške 600 €.
10. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – OZ Š.Ú.R. – oddiel rybári vo výške 2 500 €.
11. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – OZ Š.Ú.R.- oddiel futbal vo výške 7 500 €
12. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – PZ Spolok Kráľová pri Senci – pracovná skupina Hrubý
Šúr vo výške 1 000 €.
13. Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – Základná organizácia Slovenského záhradkárskeho zväzu
Hrubý Šúr 8-31 vo výške 1 000 €.
14. Vybudovanie odstavnej plochy z cesty II. Triedy E503 na par. č. 388/1 k. ú. Hrubý Šúr vo
vlastníctve obce Hrubý Šúr.
15. Úprava komunikácie na par. č. 122/19 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve obce Hrubý Šúr.
16. Rekonštrukcia domu smútku.
17. Návrh rozpočtu obce Hrubý Šúr na roky 2022-2024.
18. Návrh na odkúpenie parciel/podielov v správe Slovenského pozemkového fondu par. č.
KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 34/, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr.
19. Odkúpenie resp. zriadenie vecných bremien oddelených parciel podľa GP č. 3132200028/2020 k. ú. Hrubý Šúr podľa znaleckého posudku č. 46/2021, ktoré budú trvale zabraté
pre výstavbu objektov stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ – dôvod hodný
osobitného zreteľa - zmeny
i. par. č. KNC 111/11: 24 m2 všeobecná hodnota 702,24 € - zriadenie
vecného bremena - zmena
ii. par. č. KNC 162/2: 20 m2 všeobecná hodnota 585,20 € - zostáva bez
zmeny
iii. par. č. KNC 277/13: 12 m2 všeobecná hodnota 351,12 € - zmena č. par.
na 277/4, ostatné ostáva bez zmeny
iv. par. č. KNC 306/9: 8 m2 všeobecná hodnota 234,08 € - nesúhlas
vlastníka, zmena projektovej dokumentácie, presun na obecnú parcelu
v. par. č. KNC 351/14: 13 m2 všeobecná hodnota 380,38 € - zriadenie
vecného bremena - zmena
vi. par. č. KNC 488/102: 17 m2 všeobecná hodnota 497,42 € - zmena
projektovej dokumentácie, z dôvodu vlastníctva 273 podielnikov, presun
na obecnú parcelu.
20. Obecná zabíjačka – návrh 12.02. 2022.
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 3/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 6/2021 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom poriadku

pre príležitostné trhy.
23. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022.
24. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na I. polrok 2022
25. Výročná správa za rok 2020
26. Návrh programu obecných zastupiteľstiev v roku 2022.
27. Rôzne
28. Návrh na uznesenie
29. Záver

Informácie starostu:
- Prístavba k spoločenskej miestnosti
- Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia
HŠ-10
- Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr – stav spracovania
- Delimitácia par. č. 385/101 a 308 k. ú. Hrubý Šúr vedené na LV č. 649 vo vlastníctve SPF

Ing. Adrián Takács
starosta obce

