
Z Á P I S N I C A 

zo 1. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, 

konaného dňa 12. 12. 2022 o 18,30 hod v spoločenskej miestnosti obecného úradu 

  

Prítomní členovia OZ: 

Robert Botlo, Juraj Kiss, JUDr. Rudolf Varga, Marek Ferenci, Mgr. Nikola Karkeszová, PaedDr. Mónika 
Baráth Gujber PhD. 

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 šiesti poslanci zo siedmich,  OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať.  

 
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. 
 
 

Starosta obce prečítal program pracovného rokovania.  

 

Uznesenie č.   5 - OZ/2022   

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje program rokovania. 

 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie bolo schválené a podpísané 
 

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

Starosta obce, Ing. Adrián Takács, určil za  overovateľov zápisnice poslancov: Juraj Kiss a Marek Ferenci. 
Za zapisovateľku určil Júliu Tóthovú.  

Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 

  
K bodu 1. b) programu – Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

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

  
K bodu 1. c) programu –  Interpelácia 

Žiadne 

 

Uznesenie č.   6 - OZ/2022 k bodu programu 1. b) 



Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie stav plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia. 

K bodu 2. programu – Informácia o poverení zástupcu starostu. 
 
Starosta obce informoval prítomných, že za zástupcu starostu určuje poslanca Juraja Kissa. 
 
Uznesenie č.    7 - OZ/2022  k  2. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie informáciu starostu o určení zástupcu starostu 
obce, ktorým je od 13.12. 2022 poslanec Juraj Kiss. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo podpísané. 
 

 

K bodu 3. programu – Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
a K bodu 4. programu – Návrh zásad odmeňovania predsedovi a členom komisie/í. 
 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Návrhom zásad odmeňovania poslancov 
obceného zastupiteľstva. Navrhuje sa odmena poslanca 20 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva a        
10 € za účasť na zasadnutí komisie obecného zatupiteľstva.  
 
Uznesenie č.    8 - OZ/2022  k  3. a 4. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva a členov komisií obce Hrubý Šúr. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 



K bodu 5. programu – Návrh časového harmonogramu zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2023. 
 
 
Starosta obce predniesol návrh zasadnutí OZ na rok 2023, a to: 
 
13.02. 2023 
15.05. 2023 
14.08. 2023 
13.11. 2023 
11.12. 2023 
 
V prípade potreby starosta zvolá mimoriadne zasadnutie OZ 
 
 
Uznesenie č.    9 - OZ/2022  k  5. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje časový harmonogram zasadnutí obecného 
zastupiteľstva na rok 2023. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 6. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hrubý Šúr na I. polrok 2023. 
 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr za I. polrok 2023. 
 
 
Uznesenie č.    10 - OZ/2022  k  6. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2023. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber Phd. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 7. programu – Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 5/2022 
o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. 
 
Keďže poplatky vyrubené od obyvateľov obce za odpad za rok 2022 nepokryli náklady za komunálny 
odpad (KO+BIO+BRKO), obec je nútená navýšiť poplatky za komunálny odpad (do ktorého sa započítava 
KO, BIO a BRKO) za rok 2023. Zákon o odpadoch povoľuje vyrubovať poplatky za KO dvomi spôsobmi 
bez možnosti ich kombinácie a to: výber na osobu alebo výber za nádobu. Obec pristúpila k vyrubovaniu 
poplatkov za KO za rok 2023 za nádobu, tak ako je to aj v okolitých obciach. Všeobecným konsenzom sa 
dospelo k sadzbe vo výške 0,055 € (za 110 l, 120 l, 240 l nádoby pre všetky druhy vývozov 13, 19 a 26 
vývozov); pre 1 100 l nádoby 0,045 € pri 13 vývozoch, 0,040 € pri 19 a 26 vývozoch) zo 40 % zľavou pre 
osoby staršie ako 62 rokov ak ku dňu predloženia žiadosti nemá príjem zo zamestnania ani iný zdaniteľný 
príjem a ŤZP; sadzbu pre drobné stavebné odpady vo výške 0,17 €/kg. Stanovené sadzby by mali pokryť 
ročné náklady na odpadové hospodárstvo obce. 

 
 
Uznesenie č.    11 - OZ/2022  k  7. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 8. programu – Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 6/2022 
o miestnych daniach na území obce Hrubý Šúr. 
 
 
Starosta obce predostrel potrebu navýšenia miestnych daní pre potreby zostavenia vyrovnaného 
rozpočtu ako aj z dôvodu vysokej inflácie a aj z dôvodu, že obec Hrubý Šúr má najnižšie daňové 
zaťaženie z okolitých obcí. Vo všeobecnosti padla zhoda na sadzbách v § 2 a § 3 ako aj výška koeficientu 
10 v § 4 bod 3.  Do návrhu bola zapracovná zmena sadzby dane v § 13 bod. 1 písm. a) z 10 €/deň na 20 
€/deň, v § 13 bod. 1 písm. b) z 20 €/deň na 40 €/deň, v § 13 bod. 1 písm. c) z 300 € na 400 €; v § 19 za 
zavádza paušálna daň s koeficientom 10. 

 
Uznesenie č.    12 - OZ/2022  k  8. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce 
Hrubý Šúr. 



 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 9. programu – Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 3/2022 
o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
Zverejnený návrh obsahuhe zvýšenie a zjednotenie sadzby poplatku za poľnohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 20 € na 35 €/m2; priemyselné stavby a stavby 
využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 30 € na 35 €/m2; stavby na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou z 30 € na 35 € /m2; ostatné stavby z 30 € na 35 € 
/m2, z dôvodu v praxi sa vyskytujúcich snáh stavebníkov uplatňovať si sadzbu 20 €/m2. Do zverejneného 
návrhu  bola zapracovaná zmena sadzby poplatku za stavby na bývanie, ktorá bola upravená na 25 €/m2. 

 
Uznesenie č.    13 - OZ/2022  k  9. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za rozvoj. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 10. programu – Návrh - na navýšenie príspevku do Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu z 2 000 € na 3 000 € od roku 2023. 
 
 
Starosta obce predniesol návrh na navýšenie príspevku do OOCR z 2000 € na 3000 €. Keďže tento 
príspevok sa nedá použiť na deň obce, len na iné podujatia s kultúrnym programom, poslanci obecného 
zastupiteľstva navrhujú príspevok v pôvodnej sume, teda 2000 €. 
 
Uznesenie č.    14 - OZ/2022  k  10. bodu programu 



Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
vo výške 2 000 € na rok 2023. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 11. programu – 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 €. 
 
Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti 
obecného úradu“ 
 
Uznesenie č.    15 - OZ/2022  k  11. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 
 

A. Berie na vedomie poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti obecného úradu“ vo výške 130 248,00 €, 

B. Schvaľuje spoluúčasti obce vo výške 5 %, min. 6 855,16 €. 
 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 
K bodu 12. programu – 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. 
 
Účtovníčka Monika Mészárosová informovala poslancov, že dôvodom zmeny VZN je zmena finančných 
pásiem na nákup potravín na jedlo pre stravníkov v školskej jedálni a zvyšujúce sa ceny potravín.  
Finančné pásma stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
 



Uznesenie č.    16 - OZ/2022  k  12. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hrubý Šúr, 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 13. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr vo výške 1 000 € pre PZ 
Spolok Kráľová pri Senci č. 284 – pracovná skupina Hrubý Šúr. 
 
PZ Spolok Kráľová pri Senci – pracovná skupina Hrubý Šúr podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 
2023 z rozpočtu obce vo výške 1000 € na ochranu a tvorbu životného prostredia. 
 
Uznesenie č.    17 - OZ/2022  k  13. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2023  pre PZ Spolok Kráľová 
pri Senci – pracovná skupina Hrubý Šúr, vo výške  1 000 €. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 14. programu – 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 €. 
 
 
OZ Š.Ú.R.  podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 z rozpočtu obce vo výške 8 500 Eur na 
prevádzku futbalového ihriska a futbalových oddielov,  a vo výške 1000 € pre podporu rybolovu na území 
obce Hrubý Šúr. 
 
 



Uznesenie č.    18 - OZ/2022  k  14. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2023 pre OZ Š.Ú.R. 9 500 €. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 15. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr pre 11. Skautský zbor 
„Szent Imre“, Kostolná pri Dunaji – Hrubý Šúr vo výške 600 €. 
 
 
11. skautský zbor Szent Imre podal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 z rozpočtu obce vo výške 
600 € na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.  
 
Uznesenie č.    19 - OZ/2022  k  15. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2023  pre 11. skautský zbor 
„Szent Imre“ vo výške 600 €. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 16. programu – Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce Hrubý Šúr pre Základnú organizáciu 
Csemadoku v Hrubom Šúre vo výške 1 000 €. 
 
Základná organizácia Csemadok podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 z rozpočtu obce vo 
výške 1000 €. 
 
Uznesenie č.    20 - OZ/2022  k  16. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2023 z rozpočtu 
obce pre Základnú organizáciu Csemadok v Hrubom Šúre vo výške 1 000 €. 
 
 



Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

 
K bodu 17. programu – Návrh - rozpočtu obce na rok 2023. 
 
 
Poslanci boli oboznámení s návrhom rozpočtu obce Hrubý Šúr na rok 2023, 2024 a 2025. 
K predloženému návrhu neboli prijaté pripomienky. K návrhu rozpočtu sa vyjadrila aj kontrolórka obce s 
odporúčaním prijať rozpočet v predloženej forme. Ďalej účtovníčka obce oboznámila poslancov s 
návrhom na úpravu rozpočtu obce na rok 2022. 

 
Uznesenie č.    21 - OZ/2022  k  17. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre: 
 

A. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky, 
B. Schvaľuje rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2023 bez programovej štruktúry, 
C. Berie na vedomie rozpočet na roky 2024 a 2025 
D. Schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2022. 

 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 18. programu – 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. 
 
 
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzispoločnosťou IBV HŠ, 



s.r.o. a obcou Hrubý Šúr. 
 
 
Uznesenie č.    22 - OZ/2022  k  18. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavretú 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. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 19. programu – 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 €. 
 
 
Starosta obce informoval poslancov o získaní 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. 
 
 
Uznesenie č.    23 - OZ/2022  k  19. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie 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 €. 
 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  



Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 20. programu – Nevyčerpaná dovolenka starostu za rok 2022, návrh na preplatenie. 
 
Poslanci boli informovaní o nevyčerpanej dovolenke starostu obce, ktorá je v rozsahu 22 dní a                            
o zákonnom stave, že náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku sa môže vyplatiť na základe rozhodnutia 
poslancov. Obecné zastupiteľstvo navrhuje v budúcnosti zabezpečiť priebežné čerpanie dovolenky, aby 
ku koncu volebného obdobia bola dovolenka vyčerpaná. 
 
 
 
Uznesenie č.    24 - OZ/2022  k  20. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje poskytnutie náhrady platu starostovi obce za 
nevyčerpanú dovolenku   v rozsahu 22 dní.  
 
Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 21. programu – Výročná správa za rok 2021. 
 
 
Starosta a účtovníčka obce oboznámili poslancov obecného zastupiteľstva s hlavnými bodmi výročnej 
správy. 
 
Uznesenie č.    25 - OZ/2022  k  21. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie výročnú správu za rok 2021. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo podpísané. 
 

K bodu 22. programu – Žiadosť skupiny rodičov MŠ 365 o zabezpečenie centrálneho vykurovania 
v vstupnej chodbe a schodiska MŠ 365. 



 
 
Rodičia detí naštevujúcich materskú školu s.č. 365 podali žiadosť, aby obec zabezpečila kúrenie v 
vstupnej chodbe a na schodisku. 
 
Uznesenie č.    26 - OZ/2022  k  22. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre berie na vedomie žiadosť skupiny rodičov MŠ 365 o zabezpečenie 
centrálneho vykurovania v vstupnej chodbe a schodiska MŠ 365. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo podpísané. 
 

K bodu 23. programu – Návrh – úprava organizácie bezpečnosti parkovania v okolí PJ COOP Jednota 
Galanta v obci Hrubý Šúr. 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre prejednalo návrhy (tri návrhy), na riešenie resp. úpravu organizácie 
parkovania v okolí PJ COOP Jednota na parcele KN C č. 111/1 k. ú. Hrubý Šúr vo vlastníctve COOP 
Jednota spotrebné družstvo Galanta. 

Navrhované riešenie parkovania pozdĺž cesty E II/503 v smere od Senca s hĺbkou parkovacieho zálivu 
min. 2,2 m a dĺžke 22,0 m pre 4 PM pre osobné motorové vozidlá - výkres pozdĺžne parkovanie, oddelenie 
tohto od pohybu chodcov presunutím existujúceho dopravného značenia - stĺpov, je právne a dopravne 
relevantné, čo je vyjadrené aj vo VL 6.1 (parkovanie na chodníku 273).  

Takéto riešenie je z dôvodu neprijateľnosti zo strany občanov neakceptovateľné aj napriek tomu, že 
rozhľadové trojuholníky pri výjazde z ul. tzv. Družstevná sú dostatočné a v zmysle príslušných noriem pre 
pripojenie. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s presunom prechodu pre chodcov pred OÚ a následnou 
koordináciou DZ v tomto úseku cesty E II/503. 

 
 
Uznesenie č.    27 - OZ/2022  k  23. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje pôvodný návrh COOP Jednota/ Obec na šikmé 
parkovanie - výkres šikmé parkovanie, pred PJ COOP Jednota s úpravou tak, že dôjde k odstráneniu 4 
stĺpikov kadiaľ bude možný vjazd pre parkovanie na 6 PM podľa výkresu. Dopravné značenie sa upraví 
tak, že pred budovu budú doplnené dve dopravné značenia 366-10 výjazd smer ul. tzv. Družstevná, 
presunutím prechodu dôjde k minimalizácii pohybu chodcov v úseku ul. tzv. Družstevná – PJ COOP 
Jednota. Obecná informačná tabuľa a stojan na bicykle sa premiestni mimo pohyb motorových vozidiel. 
Pripojenie ul. tzv. Družstevná bude upravené podľa výkresu montovaným obrubníkom a doplnené 
vodorovným dopravným značením. Zároveň sa upraví celý asfaltový povrch pred PJ COOP Jednota 
a časti tzv. Družstevnej ulice. 



 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 24. programu – Obecná zabíjačka 11.02. 2023 – návrh. 
 
 
Starosta obce navrhol usporiadať obecnú zabíjačku, ktorá sa má konať 11.02. 2023. 
 
 
Uznesenie č.    28 - OZ/2022  k  24. bodu programu 
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre schvaľuje termín podujatia Ochutnávka obecných špecialít z 
mäsových výrobkov na 11.02. 2023. 
 

Hlasovanie 
Prítomní: Robert Botlo, Juraj Kiss, Marek Ferenci, JUDr. Rudolf Varga, Mgr. Nikola Karkeszová, 
PaedDr. Mónika Baráth Gujber PhD. 
 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
 

K bodu 26. programu – Návrh na uznesenie 
                                                                                         
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Nikola Karkeszová.  
  
  
  
K bodu 27. programu – Záver /o 20:30 hod./ 

 Na záver starosta, Ing. Adrián Takács, poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň 
všetkých pozval na ďalšie plánované zasadnutie OZ. 

 
 
  Overovatelia zápisnice: 



  
 
  
--------------------------------------------- 
             Juraj Kiss 
  
  
  
 
 
 
 ----------------------------------------------- 
           Marek Ferenci 
 
 
 
 
  
 
   
                                                                             

             Ing. Adrián Takács v. r. 
                                                                                                               starosta obce 


