
Z Á P I S N I C A 

zo 29. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 06. 09. 2021 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní členovia OZ: 

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

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.  

Do programu boli zaradené ďalšie dva body. Doplnenie programu poslanci jednohlasne schválili. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia      

a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b.)  Voľba návrhovej komisie  

c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 28. neplánovaného zasadnutia obecného  

      zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia     

  

2. Dotácia Slovenskej agentúry životného prostredia – Program obnovy dediny vo výške 4 001,78 € - 
čerpanie 

 
3. Dotácia Bratislavského samosprávneho kraja – individuálna dotácia vo výške 1 500,00 € - čerpanie 

 

4. Zahájenie verejného obstarávanie na prístavbu spoločenskej miestnosti z vlastných zdrojov, čerpanie 
finančných prostriedkov účelovo rozpočtovaných 

 
5. Odkúpenie oddelených parciel podľa GP č. 31322000-28/2020 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. 

- par. č. KNC 111/11: 24 m2 všeobecná hodnota 702,24 € 
- par. č. KNC 162/2: 20 m2 všeobecná hodnota 585,20 € 
- par. č. KNC 277/13: 12 m2 všeobecná hodnota 351,12 € 
- par. č. KNC 306/9: 8 m2 všeobecná hodnota 234,08 € 



- par. č. KNC 351/14: 13 m2 všeobecná hodnota 380,38 € 
- par. č. KNC 488/102: 17 m2 všeobecná hodnota 497,42 € 

 

6. Schválenie finančných prostriedkov vo výške 2500 € s DPH na asfaltový povrch na stavbe SO 02 
Priepust na Hrubošúrskom ramene 

 
7. Vytvorenie pešej zóny zo strednej cesty na futbalovom ihrisku parc. číslo „E“ 385/101 k. ú. Hrubý Šúr 

 

8. Diskusia 
 

9. Návrh na uznesenie 
 

10. Záver 
 

Informácie starostu: 

- Spustenie kamerového systému v obci 
- Odpadové hospodárstvo  
- Vybudovanie prístrešku pri futbalovom ihrisku – OOCR          

 

 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Tibor Szakáll 

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 Nikola Karkeszová. 

Poslanci návrh schválili jednohlasne.  

 

K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 28. neplánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva                                                                                                 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 28. neplánovaného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva berie na vedomie.  

 

K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

K bodu 2. programu – Dotácia Slovenskej agentúry životného prostredia – Program obnovy dediny 

vo výške 4 001,78 € - čerpanie 



Starosta obce informoval o získaní dotácie od Slovenskej agentúry životného prostredia. Pridelené finančné 

prostriedky budú používané na nákup kompostérov, traktorovej kosačky, urýchľovača kompostu, smetných košov 

a na propagáciu na základe položkovitého rozpočtu na projekt. 

 

Uznesenie č.   203 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov z dotácie 

Slovenskej agentúry životného prostredia – Program obnovy dediny vo výške 4 001,78 € - čerpanie. 

 

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

Uznesenie bolo podpísané. 
 

 

K bodu 3. - Dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja – individuálna dotácia vo výške 1 500 € 

- čerpanie 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so získaním finančných prostriedkov na nabíjaciu 
stanicu elektro bicyklov. Stanica bude umiestnená pri autobusovej zastávke pri základnej škole. 
 
 

Uznesenie č.   204 – OZ/2021  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov z individuálnej 

dotácie Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 500 € - čerpanie.  

 

Hlasovanie: 

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

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo podpísané. 
 

K bodu 4. programu – Zahájenie verejného obstarávanie na prístavbu spoločenskej miestnosti z 

vlastných zdrojov, čerpanie finančných prostriedkov účelovo rozpočtovaných 

 
Obec na prístavbu spoločenskej miestnosti má právoplatné stavebné povolenie. V 1.etape je 
naplánovaná realizácia hrubej stavby. Určená suma na výstavbu je 132 750,00 €. 
 
 



Uznesenie č.   205 – OZ/2021  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zahájenie verejného obstarávania na prístavbu spoločenskej 

miestnosti z vlastných zdrojov, alokovanie finančných prostriedkov vo výške 132 750,00 €. 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 5. programu – Odkúpenie oddelených parciel podľa GP č. 31322000-28/2020 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. 

- par. č. KNC 111/11: 24 m2 všeobecná hodnota 702,24 € 
- par. č. KNC 162/2: 20 m2 všeobecná hodnota 585,20 € 
- par. č. KNC 277/13: 12 m2 všeobecná hodnota 351,12 € 
- par. č. KNC 306/9: 8 m2 všeobecná hodnota 234,08 € 
- par. č. KNC 351/14: 13 m2 všeobecná hodnota 380,38 € 
- par. č. KNC 488/102: 17 m2 všeobecná hodnota 497,42 € 

 

 
Starosta obce vysvetlil nutnosť nadobudnutia horeuvedených pozemkov ako trvalý záber. Vyššie uvedený 
znalecký posudok stanovuje všeobecnú hodnotu uvedených parciel na 29,26€/ m².  
 

 

Uznesenie č.   206 – OZ/2021  k  5. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje odkúpenie oddelených parciel  

- par. č. KNC 111/11: 24 m2 všeobecná hodnota 702,24 € 
- par. č. KNC 162/2: 20 m2 všeobecná hodnota 585,20 € 
- par. č. KNC 277/13: 12 m2 všeobecná hodnota 351,12 € 
- par. č. KNC 306/9: 8 m2 všeobecná hodnota 234,08 € 
- par. č. KNC 351/14: 13 m2 všeobecná hodnota 380,38 € 
- par. č. KNC 488/102: 17 m2 všeobecná hodnota 497,42 € 

 

podľa GP č. 31322000-28/2020 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. 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 



K bodu 6. programu – Schválenie finančných prostriedkov vo výške 2500 €  s DPH na asfaltový 
povrch na stavbe EZO02 priepust na Hrubošúrskom ramene 
 

Stavbu SO 02 Priepust na Hrubošúrskom ramene realizuje obec spolu s obyvateľmi časti obce Hrubý Šúr 

– Ostrov.  Slovenský vodohospodársky podnik realizuje stavby -SO 01 Nápustný objekt na Hrubošúrskom 

ramene a PS 01 Strojnotechnické zariadenie.  

Prítomní zástupcovia obyvateľov z časti obce Hrubý Šúr - Ostrov podali žiadosť  a predostreli požiadavku 

o spolufinancovanie stavby SO 02.  

Uznesenie č.   207 – OZ/2021  k  6. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 2500 € s DPH 
na asfaltový povrch na stavbe SO 02 Priepust na Hrubošúrskom ramene. 
 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 

K bodu 7. programu – Vytvorenie pešej zóny zo strednej cesty na futbalovom ihrisku parc. číslo    
„E“ 385/101 k. ú. Hrubý Šúr 
 

Pán poslanec Juraj Kiss navrhol vytvorenie pešej zóny pri futbalovom ihrisku na parc. č. „E“ 385/101 k. ú. 
Hrubý Šúr, kvôli bezpečnosti detí, športovcov a divákov a na vytvorenie oddychovej zóny.  
 
Uznesenie č.   208 – OZ/2021  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje vytvorenie pešej zóny zo strednej cesty na futbalovom 
ihrisku parc. číslo „E“ 385/101 k. ú. Hrubý Šúr.  
 

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

 
Uznesenie bolo schválené a podpísané.  
 
 

K bodu 8. programu – Diskusia  
 

- Umiestnenie retardérov na Družstevnej ulici – na základe podnetov od obyvateľov pán poslanec 
Ladislav Kiss predniesol návrh na montáž retardérov na spomaľovanie áut.  
Vzhľadom na prijaté uznesenie 208-OZ/2021 pán starosta odporúča riešiť umiestnenie retardérov 
súčasne s realizáciou vytvorenia pešej zóny.   

- Kompostéry – pán Ladislav Kiss navrhol, aby kompostéry boli rozložené po dedine, nielen na 
zbernom dvore. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že kompostéry budú rozložené 



nasledovne: 2ks na zbernom dvore, 2ks na futbalovom ihrisku,1ks pri čerpačke a 1ks pri 
cintoríne. 
 
 

K bodu 9. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                          
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne.  
 
 
 
Informácie starostu: 

- Spustenie kamerového systému v obci – v mesiaci júl bol spustený kamerový systém v obci Hrubý Šúr 
na 9 – tich bodoch 
 

- Odpadové hospodárstvo – zabezpečili sme možnosť zberu a odvoz papiera z odpadových nádob. 
Budeme prvou skúšobnou obcou v zbere plastu z nádob určených na plasty v rámci odvozovej 
spoločnosti AVE odpadové hospodárstvo a.s. 
 

- Vybudovanie prístrešku pri futbalovom ihrisku – OOCR –  na vybudovanie bola vyčerpaná suma 
vložených prostriedkov vrátane dotačného príspevku.  

-  
K bodu 10. 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: 
 
 
 
--------------------------------------------- 
             Ing. Tibor Szakáll 
 
 
 
----------------------------------------------- 
                 Ladislav Kiss 
   
 
 
 
                                                                               

      Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                      starosta obce 


