Hrubý Šúr, 31. mája 2022

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 33. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06. júna 2022 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej
miestnosti obecného úradu.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení z 32. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
d.) Interpelácia
2. Bratislavský futbalový zväz (BFZ) poskytnutá dotácia z výzvy „EURÁ z EURA“ vo výške
11 000 € na oplotenie časti futbalového ihriska FK Š.Ú.R. Hrubý Šúr, s minimálnym
spolufinancovaním 25 % z nákladov projektu (t. j. 3 667 €).
3. Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja – dotácia na šport vo výške 2 500 €
s povinným spolufinancovaním min. 25 % (t. j. 625 €), na ochrannú sieť okolo pieskového
ihriska s príslušenstvom a lajnovačkou na čiary, futbalové brány 2 ks, lopty na plážový futbal,
lopty pre plážový volejbal, kefa na úpravu pieskového ihriska, empire k plážovému volejbalu
– rozhodca a lopta Typ Team.
4. Záverečný účet obce za rok 2021
5. Úprava rozpočtu na rok 2022
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr na II. polrok 2022
7. Predloženie sumarizácie činností pri výkone inžinierskej činnosti k zabezpečeniu potrebných
náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie pre účely stavby „Verejná kanalizácia
a ČOV Hrubý Šúr“; a predloženie cenovej ponuky vo výške 9 000 € s DPH.
8. Návrh na vybudovanie novej Materskej školy v areáli ZŠ 19 a MŠ 20 v obci Hrubý Šúr –
Architektonická štúdia za účelom uvoľnenia vrchného poschodia Základnej školy pre
samostatné ročníky 1-4 s vyučovacím jazykom slovenským. Vyššie uvedené by malo byť
realizované so spoluúčasťou obce Kostolná pri Dunaji.
9. Stanovenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie 2022 – 2026, v zmysle § 11 ods. 3

zákona č. 369/1991 Zb. v z. n. p..
10. Rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2022 – 2026, v zmysle § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. v z. n. p..
11. Návrh na odsúhlasenie spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie obecnej budovy
so súp. č. 209 (MĽK, Skauti, Obecné múzeum .....), ako doplnenie k spracovanému projektu
rekonštrukcie strechy, z dôvodu prípravy na príp. čerpanie finančných prostriedkov na
zateplenie verejných budov z pripravovaných výziev z Plánu obnovy.
12. Návrh na odsúhlasenie spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie obecnej budovy
so súp. č. 253 (sobášna sieň, archív, sklad), z dôvodu prípravy na príp. čerpanie finančných
prostriedkov na zateplenie verejných budov z pripravovaných výziev z Plánu obnovy.
13. Rekonštrukcia LPS ochrany pred bleskom ZŠ 19 a MŠ 20 z dôvodu nevyhovujúceho stavu
(neprešlo revíznymi skúškami) – návrh na schválenie.
14. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim: Sekostav spol. s r.o., so
sídlom Šamorínska č. 5229/4B, 903 01 Senec, IČO: 31 447 325 a budúcim kupujúcim: obec
hrubý Šúr; s predmetom zmluvy:
- stavebné objekty SO 02 – verejný vodovod a SO – 03 splašková kanalizácia na pozemkoch
KNC na parc. č. 122/176, 122/172, 122/23, 122/5 a 122/182, k. ú. Hrubý Šúr bez prípojok
„18 RD Hrubý Šúr“.
15. Návrh kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: FITTI s.r.o. so sídlom SNP č. 13, 903 01 Senec,
IČO: 46 664 181 a kupujúcim: obec Hrubý Šúr; s predmetom zmluvy:
- SO 03 Verejný vodovod a prípojky,
- SO 04 Verejná splašková kanalizácia a prípojky
na par. č. KN „C“ 331/55, 331/21, 331/40, 331/41, 331/14, 331/42, 331/43, 331/65, 331/46,
331/58, 331/22, 331/77, 331/15, 331/74, 331/2 a KN „E“ 388/1 v k. ú. Hrubý Šúr v rámci
vodnej stavby „IBV Hrubý Šúr lokalita 16, 17-12 RD“.
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Informácie starostu:
- Žiadosti o delimitáciu a predaj pozemkov od Slovenského pozemkového fondu
- Verejná kanalizácia a ČOV
Ing. Adrián Takács
starosta obce

