
Z Á P I S N I C A 

zo 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 
konaného dňa 05. 09. 2022 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, Ladislav Kiss, Ing. Tibor Szakáll, 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 všetci 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 34. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
 

2. Návrh – Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr 
na roky 2015-2022“, do vypracovania a schválenia nového PHSR s termínom do 30.06. 2024. 

 
3. Návrh – druhá úprava rozpočtu na rok 2022. 

 

4. a.) Návrh - zapojenie obce Hrubý Šúr do výzvy na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - 
OPKZP-PO1-SC121-2018-43 s projektom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“, 
b.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c.) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 
5. Rôzne 

 
6. Návrh na uznesenie 

 
7. Záver       



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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Ladislav Kiss a Ing. Tibor 
Szakáll. 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 a Robert Botlo. Poslanci návrh schválili 
jednohlasne. 
  
K bodu 1. c) programu –  Kontrola plnenia uznesení  z 34. neplánovaného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo správu o plnení uznesení z 34. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie. 

  
K bodu 1. d) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

K bodu 2. programu – Návrh – Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr na roky 2015-2022“, do vypracovania a schválenia nového PH 
SR s termínom do 30.06. 2024. 
 
Nakoľko z aktuálneho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr sa realizujú v 
súčasnosti rozvojové vízie, strategické ciele a vecné špecifické ciele obce Hrubý Šúr, sa navrhuje využitie 
možnosti predĺženia platnosti aktuálneho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  
 
Uznesenie č.    260 - OZ/2022  k  2. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr na roky 2015-2022“, do vypracovania a schválenia nového PH SR s termínom 
do 30.06. 2024. 
 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 



K bodu 3. programu – Návrh – druhá úprava rozpočtu na rok 2022 
 
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom na úpravu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 
2/2022. 
 
 
Uznesenie č.    261 - OZ/2022  k  3. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 
 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 4 . programu  
 a.) Návrh - zapojenie obce Hrubý Šúr do výzvy na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód 
výzvy - OPKZP-PO1-SC121-2018-43 s projektom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“, 
b.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c.) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  
 
 
Starosta obce predložil návrh na zapojenie obce Hrubý Šúr do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vypracovaným rozpočtom a finančnou 
analýzou na vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Hrubý Šúr. 
 
Uznesenie č.   262 - OZ/2022  k  4. bodu programu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje:  
 

a) zapojenie obce Hrubý Šúr do výzvy na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - 
OPKZP-PO1-SC121-2018-43  s projektom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max. 
769 323,37 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 15 386 467,41 EUR  v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 



c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 
 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 6. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová. Návrh na uznesenie bol schválený 
jednohlasne. 
  
  
  
K bodu 7. 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: 
  
 
  
--------------------------------------------- 
             Ladislav Kiss 
  
  
 
 
 ----------------------------------------------- 
           Ing. Tibor Szakáll 
 
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                                 starosta obce 


