
Z Á P I S N I C A 

zo 34. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 
konaného dňa 09. 08. 2022 o 18,00 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, Mgr. Nikola Karkeszová 

Starosta obce: Ing. Adrián Takács 

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 3 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 33. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

d.)  Interpelácia     

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr. 

 
3. Návrh na uznesenie 

 
4. Záver       

 
Informácie starostu:  

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Nikola Karkeszová 
a Robert Botlo. 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: Juraj Kiss. Poslanci návrh schválili jednohlasne. 
  
K bodu 1. c) programu – Kontrola plnenia uznesení z 33. plánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 33. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie. 

  
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Hrubý Šúr. 
 
Starosta obce informoval poslancov, že hlavným dôvodom návrhu VZN je potreba zmeny finančného pásma  
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Z dôvodu nárastu cien potravín 1. finančné 
pásmo, na základe ktorého je stravné vyberané  už nepostačuje na krytie výdavkov na potraviny. Navrhuje sa výška 
príspevku podľa 3. pásma určeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
Uznesenie č.   259 - OZ/2022  k  2. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý 
Šúr s platnosťou od 01.09. 2022. 
 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Mgr. Nikola Karkeszová 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 

K bodu 3. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne. 
 
 



 K bodu 4. programu – Záver /o 18:30 hod./ 
 
Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ. 

 

 

  Overovatelia zápisnice: 
  
 
  
--------------------------------------------- 
             Mgr. Nikola Karkeszová 
  
  
  
 
 ----------------------------------------------- 
               Robert Botlo 
 
 
 
  
 
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                               starosta obce 
 


