
Z Á P I S N I C A 

zo 32. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 04. 04. 2022 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Mgr. 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 4 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 31. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia    
  

2. Návrh – zakúpenia chladiaceho dvoj boxu do domu smútku 
 

3. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na par. č. KN „E“ 162/1 k. ú. Hrubý  Šúr 
vedené na LV č. 659 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 122/66 k. ú. Hrubý  Šúr vedené na 
LV č. 474 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, medzi obcou Hrubý Šúr (povinný) a Západoslovenskou 
distribučnou, a.s. (oprávnený) a medzi Mgr. Melánia Nemčíková (žiadateľ). 

 
4. Rôzne 

 
5. Návrh na uznesenie 

 
6. Záver       

 
Informácie starostu:  

- Priebeh výstavby rozšírenie spoločenskej miestnosti 
- Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena 
- Rekonštrukcia domu smútku 
- Rekonštrukcia chodníkov v obci 



- Výstavba miestnej komunikácie na par. č. 122/19 
- Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Robert Botlo a Juraj 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: Mgr. Nikola Karkeszová a Ladislav Kiss. Poslanci 
návrh schválili jednohlasne. 
  
K bodu 1. c) programu –  Správa o plnení uznesení z 30. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 31. neplánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva berie na vedomie. 

  
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Návrh – zakúpenia chladiaceho dvoj boxu do domu smútku 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného úradu s  cenovými ponukami na chladiaci dvojbox do domu 
smútku od dvoch spoločností. Na dodanie chladiaceho dvojboxu sa vybrala spoločnosť, ktorá okrem 
dopravy ponúkla aj odvoz pôvodného chladiaceho boxu.  
 
Uznesenie č.   241 - OZ/2022  k  2. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zakúpenie chladiaceho dvojboxu do domu smútku vo sume 
6 228,- €. 
 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
 
 



K bodu 3. - Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na par. č. KN „E“ 162/1 
k. ú. Hrubý  Šúr vedené na LV č. 659 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 122/66 k. ú. 
Hrubý  Šúr vedené na LV č. 474 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, medzi obcou Hrubý Šúr (povinný) 
a Západoslovenskou distribučnou, a.s. (oprávnený) a medzi Mgr. Melánia Nemčíková (žiadateľ). 
 
Starosta obce predniesol poslancom návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na 
par. č. KN „E“ 162/1 k. ú. Hrubý  Šúr vedené na LV č. 659 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr a par. č. KN 
„C“ 122/66 k. ú. Hrubý  Šúr vedené na LV č. 474 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, medzi obcou Hrubý Šúr 
(povinný) a Západoslovenskou distribučnou, a.s. (oprávnený) a medzi Mgr. Melánia Nemčíková 
(žiadateľ). 
  
Uznesenie č.   242 – OZ/2022  k  3. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 
podľa čl. 3, ods. 1 zmluvy za jednorázovú náhradu vo výške 2 753,40 € vymedzené geometrickým plánom 
č. 156/2021 zo dňa 29.11. 2021 (183,56 bm za 15 €/bm), na par. č. KN „E“ 162/1 k. ú. Hrubý  Šúr vedené 
na LV č. 659 vo vlastníctve obce Hrubý Šúr a par. č. KN „C“ 122/66 k. ú. Hrubý  Šúr vedené na LV č. 474 
vo vlastníctve obce Hrubý Šúr, medzi obcou Hrubý Šúr (povinný) a Západoslovenskou distribučnou, a.s. 
(oprávnený) a medzi Mgr. Melánia Nemčíková (žiadateľ). 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za:  4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
       Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
K bodu 4. – Rôzne 
 
V rámci bodu rôzne bola  prednesná správa o MĽK za rok 2021,  správa o činnosti HK za rok 2021 a 
informácia o návrhu  na usporiadanie dňa detí.    

 

Správa o MĽK za rok 2021 

Pani Etela Borsová referovala o činnosti MĽK za rok 2021. Uviedla počet kníh, ktoré sú k dispozícii na 
vypožičanie, počet ľudí, ktorí navštívili miestu knižnicu, aktivity, ktoré sa konali v roku 2021.  
 
Uznesenie č.  243 – OZ/2022  k 4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti MĽK za rok 2021. 

Uznesenie bolo podpísané. 
 

Správa o činnosti HK za rok 2021 

Pani kontrolórka p. Mgr. Tomovičová prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 



Uznesenie č.   244 – OZ/2022  k 4. bodu programu 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
rok 2021. 

 
Uznesenie bolo podpísané. 
 

Usporiadanie MDD - návrh pána poslanca Ladislava Kissa 

 
Pán poslanec Ladislav Kiss informoval starostu a poslancov o návrhu na usporiadanie dňa detí dňa 04.06. 
2022 spolu so ZŠ a MŠ. Po prednesení návrhu nedošlo k zhode, zo strany poslancov OZ 
a pedagogického zamestnanca, aby sa MDD tak ako bolo  prezentované spájalo s deťmi ZŠ a MŠ s deťmi 
z obce, príp. okolitých obcí, hlavne z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí. Prijala sa zhoda, že pán 
poslanec L. Kiss zabezpečí MDD 04.06. 2022 príp. 05.06. 2022 o čom bude včas informovať. 
 
 
K bodu 5. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne. 
  
 K bodu 6. 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: 
  
 
  
--------------------------------------------- 
             Robert Botlo 
  
  
  
 
 ----------------------------------------------- 
               Juraj Kiss 
  
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                               starosta obce 
 

 


