
Z Á P I S N I C A 

zo 30. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 13. 12. 2021 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 

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 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 1000 €  
 



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. 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 - 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   

 

Bol predložený pozmeňovací návrh na zmenu programu, a to vypustenie pôvodného bodu 22, ktorý sa nahradil 
novým znením. Do programu bol zaradený bod 27. Zmenu programu poslanci schválili jednohlasne. 
  

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

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

Poslanci návrh schválili jednohlasne. 

  
K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 29. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 29. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva berie 
na vedomie. 

  
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

  
K bodu 2. programu – 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. 

Starosta obce predniesol 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. 

  

Uznesenie č.   209 - OZ/2021  k  2. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 

1)  berie na vedomie 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  

2)  schvaľuje alokovanie finančných zdrojov na zabezpečenie geodetického vytýčenia pozemku par. č. 
„E“ 782/7 k. ú. Hrubý Šúr 

3) schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní nákladov na opravu poľnej cesty parc. č. „E“ 782/7 k. ú. Hrubý 
Šúr vo výške 2 500 € bez DPH (3 000 € s DPH) 

 

Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
  

  

K bodu 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. 

 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného úradu so žiadosťou 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. 
 
  
Uznesenie č.   210 – OZ/2021  k  3. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie 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 a zároveň žiada starostu obce 
o zabezpečenie predloženia znaleckého posudku žiadateľmi. 

 

 Hlasovanie: 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo podpísané. 
K bodu 4. programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 4/2021 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. 



 
Z dôvodu zvyšovania cien zo strany poskytovateľa služby za nakladanie s odpadmi je potrebné premietnuť túto 
skutočnosť aj do VZN obce, aby výdavky obce na odpadové hospodárstvo boli kryté príjmami z poplatku. Pokiaľ 
nedôjde k zmene zákonnej úpravy obec bude musieť pri určení výšky poplatku za komunálny odpad na rok 2023 
pristúpiť k zmene spôsobu  určenia poplatku. 
  
Uznesenie č.   211 – OZ/2021  k  4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a 
poplatku za drobný stavebný odpad. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:  4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
  
  

K bodu 5. programu – 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. 
 
Návrh VZN č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 sa mení iba príloha. 
Príloha obsahuje sumy, ktoré stanovujú objem výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno 
dieťa, resp. žiaka na rok 2022 
  
  
Uznesenie č.   212 – OZ/2021  k  5. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Všeobecne záväzné zariadenie 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. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
  

K bodu 6. programu – Spoločný Stavebný úrad – poplatok na rok 2022. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanou výškou poplatku za služby Spoločného stavebného úradu 
na rok 2022 vo výške 5 279,04 Eur. 
 
 



Uznesenie č.   213 – OZ/2021  k  6. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje výšku poplatku na rok 2022. 
  

Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
  
  

K bodu 7. programu – Návrh príspevku do OOCR na rok 2022 vo výške 2 000 €, čerpanie za rok 2021 
 
Starosta obce predložil návrh na ponechanie výšky príspevku do OOCR vo výške 2 000 Eur na rok 2022. 
Príspevok z OOCR vrátane poskytnutej dotácie sa plánuje použiť na zabezpečenie kultúrneho programu na Deň 
obce, ktorý sa uskutoční 27.8.2022. V súvislosti s čerpaní príspevku a dotácie pri výstavbe prístrešku pri 
futbalovom ihrisku boli obcou poskytnuté prostriedky, vrátane dotácie, vyčerpané. 
  
Uznesenie č.   214 – OZ/2021  k  7. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje výšku príspevok do OOCR na rok 2022 vo výške 2000 Eur. 
  
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané.    
 
 

K bodu 8. programu – Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – Základná organizácia Csemadoku v Hrubom 
Šúre vo výške 1 000 €. 
 
Základná organizácia Csemadok podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce vo výške 
1000 € 
  
Uznesenie č.   215 – OZ/2021  k  8. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce pre 
Základnú organizáciu Csemadok v Hrubom Šúre vo výške 1 000 €. 
  
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.    

  
 



K bodu 9. programu – Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – 11. skautský zbor „Szent Imre“ vo výške 600 € 
 
11. skautský zbor Szent Imre podal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce vo výške 600 € 
na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.  
  
Uznesenie č.   216 – OZ/2021  k  9. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2022 – 11. skautský zbor „Szent 
Imre“ vo výške 600 €. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.    
 
 
K bodu 10. programu –  Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – OZ Š.Ú.R. – oddiel rybári vo výške 2 500 €. 
 
OZ Š.Ú.R.  podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce vo výške 2 500 Eur pre podporu 
rybolovu na územní obce Hrubý Šúr. 
  
Uznesenie č.   217 – OZ/2021  k  10. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2022 pre OZ Š.Ú.R. na podporu tvorby 
a ochrany životného prostredia vo výške 1000 €. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.    
 
 
K bodu 11. programu – Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – OZ Š.Ú.R.- oddiel futbal vo výške 7 500 € 
 
OZ Š.Ú.R. podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce vo výške 7 500 € na 
rozvoj telovýchovy na území obce Hrubý Šúr. 
  
Uznesenie č.   218 – OZ/2021  k  11. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2022 pre OZ Š.Ú.R. na rozvoj 
telovýchovy vo výške 7 000 €. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  



       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
K bodu 12. programu –Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – PZ Spolok Kráľová pri Senci – pracovná skupina 
Hrubý Šúr vo výške  1 000 €. 
 
 
PZ Spolok Kráľová pri Senci – pracovná skupina Hrubý Šúr podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z 
rozpočtu obce vo výške 1000 € na ochranu a tvorbu životného prostredia. 
  
Uznesenie č.   219 – OZ/2021  k  12. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2022 – PZ Spolok Kráľová pri Senci 
– pracovná skupina Hrubý Šúr, vo výške  1 000 €. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
K bodu 13. programu – Žiadosť o dotáciu na rok 2022 – Základná organizácia Slovenského 
záhradkárskeho zväzu  Hrubý Šúr 8-31 vo výške 1 000 €. 
 
Základná organizácia Slovenského záhradkárskeho zväzu podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 z 
rozpočtu obce vo výške 1000 € na ochranu a tvorbu životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt. 
  
Uznesenie č.   220 – OZ/2021  k  13. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2022 pre Základnú organizáciu 
Slovenského záhradkárskeho zväzu  Hrubý Šúr 8-31 vo výške 1 000 €. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
K bodu 14. programu – Vybudovanie odstavnej plochy z cesty II. Triedy E503 na par. č. 388/1 k ú. Hrubý 
Šúr vo vlastníctve obce Hrubý Šúr. 
 
Starosta obce predniesol návrh od občana obce na vybudovanie odstavnej plochy II. triedy E503 na par. č. 388/1 
k- ú- Hrubý Šúr vo vlastníctve obce Hrubý Šúr. 
 
Uznesenie č.   221 – OZ/2021  k  14. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre neschvaľuje predložený návrh na vybudovanie odstavnej plochy na par. 
č. 388/1 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo preferuje možnosť výstavby chodníka 



v uvedenej lokalite v závislosti od jej projekčných možností a finančného zabezpečenia.  
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   0 
Proti: 4 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo podpísané.   
 
 
 
K bodu 15. programu – Úprava komunikácie na par. č. 122/19 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve obce Hrubý 
Šúr. 
 
Starosta obce vysvetlil nutnosť úpravy komunikácie na par. č. 122/19, z dôvodu neúnosného stavu vozovky 
(výmole, prašnosť, blato).  Je zvolané stretnutie obyvateľov dotknutých uvedenou komunikáciou a fyzické 
a právnické osoby, ktorí budú napájať svoje rozvojové lokality z uvedenej komunikácie na 17.01. 2022.  Navrhol 
spoluúčasť obce na zabezpečení financovania úpravy vo výške maximálne 4 100 Eur bez DPH. Obec zabezpečí 
na vlastné náklady geodetické vytýčenie komunikácie na par. 122/19 podľa projektovej dokumentácie  č. R 06-
08/10 z 11/2006 SO 01 - Komunikácie. 
 
  
Uznesenie č.   222 – OZ/2021  k  15. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje výšku spoluúčasti obce na úprave komunikácie na par. č. 
122/19 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve obce Hrubý Šúr vo výške 4 100 Eur a zabezpečenie geodetického 
vytýčenia komunikácie na par. 122/19 podľa projektovej dokumentácie   
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
 
K bodu 16. programu – Rekonštrukcia domu smútku 
 
 
Starosta obce oboznámil o zámere rekonštrukcie domu smútku, keďže stav budovy je v zastaralom stave. 
Plánuje sa výmena okien, dverí, dlažba, úprava fasády, vybuduje sa toaleta s umývadlom s príslušnou žumpou 
a zabezpečia sa vonkajšie a vnútorné reproduktory. Predbežný rozpočet na rekonštrukciu je vo výške 17 000 € 
s DPH. 
  
Uznesenie č.   223 – OZ/2021  k  16. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje alokáciu finančných prostriedkov vo výške 17 000 Eur s DPH 
na rekonštrukciu domu smútku. 
 



Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
K bodu 17. programu – Návrh rozpočtu obce Hrubý Šúr na roky 2022-2024 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce Hrubý Šúr na rok 2022 a na roky 2023 - 2024. 
K predloženému návrhu neboli prijaté pripomienky. K návrhu rozpočtu sa vyjadrila aj kontrolórka obce s 
odporúčaním prijať rozpočet v predloženej forme. 
 
Uznesenie č.   224 – OZ/2021  k  17. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  obce Hrubý Šúr na roky 2022 - 2024 
b) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2022 
c) berie na vedomie rozpočet na roky 2023-2024 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
 
K bodu 18. programu – Návrh na odkúpenie  parciel/podielov v správe Slovenského pozemkového 
fondu par. č. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr 
 
Starosta obce na základe poverenia obecného zastupiteľstva podaním žiadosti na SPF vo veci bezodplatného 
prevodu pozemkov č. uznesenia 187-OZ/2021 zo dňa 12.04. 2021 predniesol návrh na odkúpenie 
parciel/podielov v správe Slovenského pozemkového fondu par. č. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 
k. ú. Hrubý Šúr. V zmysle právnych predpisov SPF môže pozemky v správe SPF previesť iba za odplatu. 
 
Uznesenie č.   225 – OZ/2021  k  18. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje odkúpenie parciel/podielov od Slovenského pozemkového 
fondu, berie na vedomie list – žiadosť o prevod – odpoveď č. SPFZ156464/2021, SPFS92760/2021/770 zo dňa 
10.11. 2021 od SPF a žiada starostu o zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku par. č. KN „E“ 384, 
334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



  
       Uznesenie bolo podpísané.   
K bodu 19. programu – Odkúpenie resp. zriadenie vecných bremien 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 - 
zmeny 
  

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 206-OZ/2021 schválilo odkúpenie 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“. 
Starosta obce informoval poslancov o prijatých pripomienkach zo strany niektorých vlastníkov. Vzhľadom na 
pripomienky niektorých vlastníkov menovaných parciel  navrhol starosta uvedené uznesenie zrušiť.  
 
 
Uznesenie č.   226 – OZ/2021  k  19. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 

1) zrušuje uznesenie č. 206-OZ/2021, 

2) schvaľuje odkúpenie resp. zriadenie vecných bremien 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 nasledovne: 

- par. č. KNC 111/11: 24 m2 všeobecná hodnota 702,24 € - zriadenie vecného bremena  
- par. č. KNC 162/2: 20 m2 všeobecná hodnota 585,20 € - odkúpenie 
- par. č. KNC 277/4: 12 m2 všeobecná hodnota 351,12 € - odkúpenie  
- par. č. KNC 351/14: 13 m2 všeobecná hodnota 380,38 € - zriadenie vecného bremena  
- par. č. KNC 484/2: 17 m2 všeobecná hodnota 497,42 € - odkúpenie 

 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené podpísané.   
 
 
K bodu 20. programu – Obecná zabíjačka – návrh 12.02. 2022. 
 
Starosta obce navrhol usporiadať obecnú zabíjačku, ktorá sa má konať 12.02. 2022. 
 
Uznesenie č.   227 – OZ/2021  k  20. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje termín podujatia Ochutnávka obecných špecialít z mäsových 
výrobkov na 12.02. 2022. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 

 
K bodu 21. programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 3/2021 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 
 
Z dôvodu zmien všeobecne platných právnych predpisov upravujúcich problematiku nakladania s odpadmi je 
predkladaný návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Hrubý Šúr.   
 
Uznesenie č.   228 – OZ/2021  k  21. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubý Šúr. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   

 
 
 

K bodu 22. programu – Úprava rozpočtu na rok 2021 
 
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom na úpravu rozpočtu obce na rok 2021. 
 
Uznesenie č.   229 – OZ/2021  k  22. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje 2. úpravu rozpočtu na rok 2021. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   

 
 
 

K bodu 23. programu – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022. 
 
Bratislavský samosprávny kraj vyzýva obec na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022. 
 
Uznesenie č.   230 – OZ/2021  k  23. bodu programu 



Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie výzvu o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, zároveň neodporúča 
starostovi obce predloženie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na 
podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   0 
Proti: 4 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo podpísané.   
 
 
 
K bodu 24. programu – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na I. polrok 
2022 
 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za I. polrok 2022. 
 
 
Uznesenie č.   231 – OZ/2021  k  24. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 

 
 

K bodu 25. programu –  Výročná správa za rok 2020 
 
Obec má povinnosť vypracovať výročnú správu za kalendárny rok. Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola 
predložená Výročná správa obce Hrubý Šúr za rok 2020. 
 
 
Uznesenie č.   232 – OZ/2021  k  25. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie Výročnú správu obce Hrubý Šúr za rok 2020. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  



       Uznesenie bolo podpísané.   
K bodu 26. programu –  Návrh programu obecných zastupiteľstiev v roku 2022 
 
Starosta obce predniesol návrh zasadnutí OZ na rok 2022: 
07.02. 2022 
04.04. 2022 
06.06. 2022 
05.09. 2022 
07.10. 2022 
V prípade potreby starosta zvolá mimoriadne zasadnutie OZ 
 
 
Uznesenie č.   233 – OZ/2021  k  26. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   
 
 
 
K bodu 27. programu –  Návrh dodatku č. 1 k zmluve č. 40/2021 o výpožičke pozemku obce zo dňa 
01.06.2021 v nasledovnom znení: 
OZ Š.Ú.R. je oprávnené vykonávať starostlivosť a údržbu aj pozemkov a stavieb susediacich s 
pozemkom: 

 Časť budovy na par.č. 385/40 súp. č. 365 a to (šatňa domáci, šatňa hostia, miestnosť rozhodca 
a administartívna miestnosť) 

 Bufet na pozemku par. č. 385/25 
 Prístrešok na pozemku par. č. 385/24 
 Plochy okolo bufetu a prístrešku – pozemky par. č. 385/23, 385/26 a 285/22 
 Futbalové ihrisko na pozemku par. č. 385/21 
 Plocha okolo ihriska na pozemku par. č. 385/27 

všetko vedené na LV č. 350 katastrálne územie Hrubý Šúr, v obci Hrubý Šúr, ktoré sú vo výlučnom 
vlastníctve obce 
 
Starosta obce a pán poslanec Juraj Kiss vysvetlili dôvod nutnosti schváliť dodatok č. 1 k zmluve č. 40/2021. OZ 
Š.Ú.R bude oprávnené umiestniť informačné tabule, že sa starajú o priľahlé nehnuteľnosti, informovať a  
upozorňovať návštevníkov na nevhodné správanie, ako voľný pohyb psov, odhadzovanie odpadkov, poškodenie 
ihriska 
 
 
Uznesenie č.   234 – OZ/2021  k  27. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre  schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve č. 40/2021 o výpožičke pozemku 
obce zo dňa 01.06. 2021 v nasledovnom znení: 
OZ Š.Ú.R. je oprávnený vykonávať starostlivosť a údržbu aj pozemkov a stavieb susediacich s pozemkom: 

 Časť budovy na par.č. 385/40 súp. č. 365 a to (šatňa domáci, šatňa hostia, miestnosť rozhodca a 
administartívna miestnosť) 



 Bufet na pozemku par. č. 385/25 
 Prístrešok na pozemku par. č. 385/24 
 Plochy okolo bufetu a prístrešku – pozemky par. č. 385/23, 385/26 a 285/22 
 Futbalové ihrisko na pozemku par. č. 385/21 
 Plocha okolo ihriska na pozemku par. č. 385/27 

všetko vedené na LV č. 350 katastrálne územie Hrubý Šúr, v obci Hrubý Šúr, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
obce 
 
 
Hlasovanie 

Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Nikola Karkeszová 
Za:   4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
       Uznesenie bolo schválené a podpísané.   

 
  
K bodu 29. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený jednohlasne. 
  
  
 Informácie starostu: 

-          Prístavba 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 

  

  
K bodu 30. programu – Záver /o 20:30 hod./ 

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

  Overovatelia zápisnice: 

  
 
  
--------------------------------------------- 
             Nikola Karkeszová 
  
  
  
 
 ----------------------------------------------- 
               Ladislav Kiss  
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                               starosta obce 


