
  
                            Hrubý Šúr, 07. december 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 1. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 /v pondelok/ o 18.30 hod. spoločenskej 
miestnosti obecného úradu. 
 
  
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Správa o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
c.)  Interpelácia     
 

 
2. Informácia o poverení zástupcu starostu. 
 
3. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
4. Návrh zásad odmeňovania predsedovi a členom komisie/í. 
 
5. Návrh časového harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstiev na rok 2023. 
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hrubý Šúr na I. polrok 2023. 
 
7. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 5/2022 o miestnom poplatku 

za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. 
 
8. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 6/2022 o miestnych daniach 

na území obce Hrubý Šúr. 
 
9. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 3/2022 o miestnom poplatku 

za rozvoj. 
 
10. Návrh - na navýšenie príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu z 2 000 € na 3 

000 € od roku 2023. 
 
11. Poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti obecného úradu“ vo výške 130 248,00 €. Návrh na schválenie 5 % spoluúčasti 



obce vo výške min. 6 855,16 €. 
 
12. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 4/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr. 

 
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr vo výške 1 000 € pre PZ Spolok Kráľová 

pri Senci č. 284 – pracovná skupina Hrubý Šúr. 
 
14. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr pre OZ Š.Ú.R. vo výške 8 500 €; správa 

a prevádzka futbalového ihriska a plážového ihriska vo výške 500 €; 
 účinkovanie, prevádzka a technické zabezpečenie futbalových oddielov (2 družstvá 
prípravky, 1 družstvo seniorov a futbalové družstvo mužov) vo výške  8 000 €; pre rybársky 
oddiel vo výške 1 000 €. 

 
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr pre 11. Skautský zbor „Szent Imre“, 

Kostolná pri Dunaji – Hrubý Šúr vo výške 600 €. 
 
16. Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr pre Základnú organizáciu Csemadoku 

v Hrubom Šúre vo výške  1 000 €. 
 
17. Návrh - rozpočtu obce na rok 2023. 
 
18. Návrh - Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov medzi obcou Hrubý Šúr 
a spoločnosťou IBV HŠ, s.r.o. na stavebné objekty SO 02  Vodovod – verejný a vodovodné 
prípojky, SO 03 Splašková kanalizácia – verejná a kanalizačné prípojky a SO 04 
Odvedenie dažďových vôd v rámci stavby „Hrubý Šúr – IBV pri vodárni, na vydanie 
stavebného povolenia pre Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie – 
štátna vodná správa. 

 
 
19. Poskytnutie dotácie Slovenskej agentúry  životného prostredia v rámci „Programu obnova 

dediny“ na projekt „Kvalitnejšie životné prostredie v obci Hrubý Šúr“ – „Premeny prírodného 
prostredia Hrubého Šúru v zrkadle dejín“, vo výške 5 985,00 € s 5 % spoluúčasťou obce vo 
výške 315,00 €. 

 
20. Nevyčerpaná dovolenka starostu za rok 2022, návrh na preplatenie. 
 
21. Výročná správa za rok 2021. 
 
22. Žiadosť skupiny rodičov MŠ 365 o zabezpečenie centrálneho vykurovania v vstupnej 

chodbe a schodiska MŠ 365. 
 
23. Návrh – úprava organizácie bezpečnosti parkovania v okolí PJ COOP Jednota Galanta 

v obci Hrubý Šúr. 
 
24. Obecná zabíjačka 11.02. 2023 – návrh. 

 
25. Rôzne 



 
26. Návrh na uznesenie 

 
27. Záver       
 
 

Informácie starostu:  
- Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr. 
- Dodávky tovarov do školskej jedálne – verejné obstarávanie 

k výberu dodávateľa. 
- Výrub stromov v počte 175 ks od žiadateľa p. Haška na par. č. 

782/2.  
- Verejné obstarávanie na dodávateľa zemného plynu a verejné 

obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie pre obec Hrubý 
Šúr. 

 
 
               

         
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

          starosta obce 
 

  
 


