OBEC VEĽKÝ GROB -OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 06.12.2018
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci - Jaroslav Uher, Roman Brinza, Jana Popovičová, Vlasta Zimermanová
Poslanci novozvolení – Mgr. Štefan Ingeli, Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Ing. Vojtech Andor,
Ing. Marek Griga, JUDr. Roman Hebort, PhDr., Roman Brinza
Ospravedlnení poslanci –
Hostia (pozri prezenčnú listinu).

Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Určenie sobášiaceho
12. Určenie zástupcu starostu
13. Určenie mesačného platu starostu
14. Schválenie odmeňovania poslancov
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver zasadnutia
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Priebeh zasadnutia:

1.Otvorenie zasadnutia
Na úvod starosta obce privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali prezenčnú listinu.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Ľubica Kavivanovová a za overovateľov zápisnice boli určení
Jaroslav Uher, Roman Brinza.

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na svojom ustanovujúcom zasadnutí berie
na vedomie správu o výsledkoch volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva, ktorú
predniesla predsedkyňa volebnej komisie Mgr. Dagmar Bruckmayerová.
Hlasovanie :
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Starosta obce zložil sľub predsedkyni volebnej komisie Mgr. Dagmar Bruckmayerovej.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Viliam Rigo zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce a prevzal insígnie.
Hlasovanie :
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Vojtech Andor, Roman Brinza, Ing.
Marek Griga, JUDr. Roman Hebort, PhDr. , Mgr. Štefan Ingeli, Jaroslav Uher, Rudolf Ženiš.
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Hlasovanie :
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce vystúpil a prihovoril sa novozvoleným poslancom,
bývalým poslancom a verejnosti. Poďakoval sa všetkým za účasť pri voľbách. Poďakoval sa
bývalým poslancom za ich prácu, ktorú v predchádzajúcom volebnom období vykonali. Tiež sa
prihovoril novozvoleným poslancom a dúfa v ich dobrú spoluprácu. Zaželal všetkým veľa
šťastia a pracovných úspechov.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
Hlasovanie :
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal program zasadnutia.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce vyšpecifikoval čo je to obecná rada, aby tomu všetci rozumeli. Starosta navrhol,
že do obecnej rady by mohli byť zvolení poslanci a to Ing. Vojtech Andor, Roman Brinza
a JUDr. Roman Hebort, PhDr.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje obecnú radu v zložení: Ing. Vojtech Andor,
Roman Brinza a JUDr. Roman Hebort, PhDr.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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9. Zriadenie komisií, mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej
komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol poslancov Ing. Marek Griga a Rudolf Ženiš.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje Mandátovú komisiu v zložení
Ing. Marek Griga a Rudolf Ženiš.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje Návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Štefan Ingeli a Ing. Vojtech Andor.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje Volebnú komisiu v zložení Rudolf Ženiš
a Jaroslav Uher.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje komisiu Ochrany verejného poriadku. Za
jej predsedu bol zvolený Rudolf Ženiš a za členov komisie boli zvolení Jaroslav Andor a Peter
Kemény.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje Komisiu výstavby, životného prostredia
a dopravy. Za jej predsedu bol zvolený poslanec Jaroslav Uher a za členov komisie
Daniel Turcár a Mgr. Marián Kádár.
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Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje Komisiu školstva, kultúry a športu. Za jej
predsedu bol zvolený poslanec Mgr. Štefan Ingeli a za členov komisie Martin Melíšek a Lucia
Nižňanská.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poslanca Mgr. Štefana Ingeliho.
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje poslanca Mgr. Štefana Ingeliho zvolávaním
a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3, tretia veta,
ods. 5, tretia veta a ods. 6, tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

11. Určenie sobášiaceho
Starosta navrhol poslanca Mgr. Štefana Ingeliho.
Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Mgr. Štefana Ingeliho k vykonávaniu
občianskych sobášov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z., zákona o rodine.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

12. Určenie zástupcu starostu
Starosta navrhol za zástupcu starostu obce Mgr. Štefana Ingeliho.
Uznesenie č. 60/2018
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie určenie zástupcu starostu obce Mgr.
Štefana Ingeliho.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

13. Určenie mesačného platu starostu
Starosta navrhol rozpravu o mesačnom plate starostu. K uvedenému sa vyjadril Mgr. Štefan
Ingeli. K jeho vyjadreniu sa následne vyjadril Jaroslav Uher. Jaroslav Uher sa zároveň
informoval ako to je teraz s mesačným platom starostu, starosta mu poskytol potrebnú odpoveď.
Jaroslav Uher sa vyjadril, že ten plat, ktorý má starosta, by ponechal. V prípade nespokojnosti
by sa s tým potom dalo niečo urobiť, počet hlasov ktoré starosta dostal pri voľbách, svedčia
o spokojnosti obyvateľov obce. Poslanec JUDr. Roman Hebort, PhDr. sa taktiež vyjadril
k debate o plate starostu. Rudolf Ženiš sa vyjadril takisto k platu starostu, a uviedol, že starosta
bude pracovať na plný úväzok, a že ak by neboli poslanci so starostom spokojní, môžu mu
znížiť plat. Ing. Vojtech Andor sa tiež vyjadril, že motivácia musí byť, a v prípade potreby
môžu starostovi znížiť respektíve zvýšiť plat. Navrhované riešenie Mgr. Štefana Ingeliho nie je
v súlade so zákonom, nie je realizovateľné.
Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami mesačný plat starostu Viliama Rigu vo výške 3253,14 eur v hrubom.
Minimálny plat v zmysle § 4 ods. 1:
2098,80 eur
Zvýšenie minimálneho platu v zmysle § 4 ods. 2 o 55% :
1154,34 eur
Hlasovanie :
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1

14. Schválenie odmeňovania poslancov
Starosta predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Otvoril
rozpravu k tomuto bodu. V rozprave sa vyjadril poslanec JUDr. Roman Hebort, PhDr. K tomu
sa vyjadril hlavný kontrolór pán Mézeš, a následne sa vyjadril aj starosta obce.
Uznesenie č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Veľký Grob so zapracovaním odmeny :
-poslanci za každú účasť na zasadnutí - 0 eur
-poslanci ako predsedovia komisií – 0 eur
-zástupca starostu – 0 eur
-členovia komisií – 0 eur.
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Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

15. Diskusia
Starosta poďakoval poslancom za hladký priebeh ustanovujúcej schôdze a vyzval poslancov
k príprave návrhom ďalšieho smerovania obce. V diskusii sa vyjadrila Zuzana Lukáčová, ktorá
požiadala, aby obecné zastupiteľstvo zvolilo členov rady školy. Starosta ju upozornil na to, že
toto je ustanovujúce zastupiteľstvo. Zároveň jej oznámil, že si to treba dať písomne a preberie
sa to na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. V diskusii sa vyjadrila aj pani Popovičová.
Upozornila na to, že jej chýba komisia pre sociálnu oblasť. Na to jej starosta odpovedal, že toto
už preberali s poslancom Mgr. Štefanom Ingelim. Sociálna komisia sa zaoberá sociálnou
oblasťou obce. Za 8 rokov nebola situácia tak vyhrotená, aby bolo potrebné toto riešiť so
sociálnou komisiou. Sociálna komisia sa musí vytvoriť, bolo by dobré, ak by jeden člen tejto
komisie bol profesionál. Pani Popovičová upozornila, že vzhľadom na prestárlosť občanov obce
by bolo dobré túto komisiu vytvoriť. V diskusii sa vyjadril Jaroslav Uher ohľadne toho, že sa
mu nepáči, že sa nahráva zasadnutie obecného zastupiteľstva pani Popovičovou. K tomu sa
následne vyjadrila pani Popovičová, že či súhlasia poslanci s uverejnením svojich fotiek a videa
na oficiálnej stránke obce Veľký Grob. Jaroslav Uher sa vyjadril, že nesúhlasí s uverejnením
videa ale s uverejnením fotiek súhlasí. V debate sa vyjadril aj poslanec JUDr. Roman Hebort,
PhDr. Mgr. Štefan Ingeli nesúhlasí so zverejnením videa, avšak so zverejnením fotiek súhlasí.
Pán Mézeš sa k uvedenej téme taktiež vyjadril v diskusii. Povedal, že je zbytočné o tom
polemizovať, nakoľko sú vždy všetci srdečne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta obce požiadal JUDr. Romana Heborta, PhDr. o právnu analýzu, ohľadne toho,
či sa môže nahrávať zasadnutie obecného zastupiteľstva, alebo aké sú vlastne pravidlá
nahrávania zvukového alebo obrazového záznamu. Ďalej pani Popovičová upozornila na to,
že sa dozvedela, že budova bývalej jednoty má slúžiť na sociálne účely. Starosta odpovedal, že
vo svojom volebnom programe vyjadril takú myšlienku, že ak by bola budova starej jednoty na
predaj, skúsil by nájsť na to sponzorov a mohol by sa tam postaviť denný stacionár. Povedal,
že povie to ľudsky na rovinu, že ak jednota dá vysokú cenu, nebude sa to dať kúpiť.

16. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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17. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe dňa 06.12.2018

Zapísala: Ľubica Kavivanovová

Viliam R i g o
starosta obce
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