
  
                            Hrubý Šúr, 08. februára 2023 
 

 

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 2. plánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2023 /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 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
c.)  Interpelácia     
 

 
2. Žiadosť spoločnosti LZ-STAV s.r.o. so sídlom Borovicová č. 705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 

45 399 166 o zriadenie vecného bremena na par. č. KN E 735 vedené na LV č. 659 k. ú. 
Hrubý Šúr vo vlastníctve obce Hrubý Šúr spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete 
– výtlak kanalizácie. 

 
3. Fond na podporu športu – výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002. 
 
4. Nadobudnutie do výlučného vlastníctva obce Hrubý Šúr par. č. KN „E“ 308 – ostatné 

plochy o výmere 2 068 m2 (tzv. Mlynská ul.) od Slovenského pozemkového fondu 
rozhodnutím č. X-1/2023/FIA zo dňa 23.01. 2023 Okresného úradu v Senci – katastrálneho 
odboru. 

 
5. Nadobudnutie do výlučného vlastníctva obce Hrubý Šúr par. č. KN „E“ 385/101 – trvalý 

trávny porast o výmere 1 550 m2 (cesta pri futbalovom ihrisku) od Slovenského 
pozemkového fondu – Protokolom o odovzdaní pozemkov č. 1255/2022-OV-250123/22-00 
zo dňa 29.06. 2022. 

 
6. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2021 – Správa 

nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr. 
 
7. Správa činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. 
 
8. Projekt Fondu na podporu umenia – vybavenie miestnej ľudovej knižnice (podporený 



projekt) vo výške 2 000 €, so spoluúčasťou obce min. vo výške 400 €. 
 
9. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 13.02. 2017 medzi obcou Hrubý Šúr 

(prenajímateľ) a spoločnosťou O2 Networks, s.r.o. so sídlom Einsteinova č. 24, 851 01 
Bratislava, IČO: 54 639 425 (nájomca). 

 
10. Deň obce dňa 26.08. 2023. 
 
11. Privítanie detí do života 12.05. 2023 o 17 30 hod. 
 
12. Rôzne 
 
13. Návrh na uznesenie 

 
14. 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 elektrickej energie pre obec 

Hrubý Šúr. 
- Obecný fotoaparát na vyhovovanie fotografií z obecných akcií 
- Projekt – Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 
- Jarná brigáda v mesiaci marec 2023 

 
 
 
               

         
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

          starosta obce 
 

  
 


