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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 20.12.2018
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Mgr. Štefan Ingeli, Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Ing. Vojtech Andor,
Ing. Marek Griga, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Roman Brinza
Ospravedlnení poslanci –
Hostia (pozri prezenčnú listinu).

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach
7. Informácia o vykonaných činnostiach v obci
8. Interpelácia a dopyty poslancov OZ
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver zasadnutia
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Priebeh zasadnutia:

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

2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená Ľubica Kavivanovová.

3. Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia.
Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4. Kontrola plnenia
obecného zastupiteľstva.

uznesení

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

5. Žiadosti a došlé spisy
1) spis č. 469/2018 – číslo záznamu 1921/2018 – zo dňa 17.10.2018
Žiadosť Jozefa Kmeťa o poskytnutie pôžičky na úhradu nedoplatku elektrickej energie
vo výške 1.350,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti a zároveň informoval
o písomnej odpovedi, ktorá bola zaslaná z obecného úradu Jozefovi Kmeťovi. V rozprave sa
vyjadril Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Mgr. Štefan Ingeli, Ing. Vojtech Andor.
Uznesenie č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s poskytnutím pôžičky pre Jozefa
Kmeťa na úhradu nedoplatku elektrickej energie.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 1951/2018 – zo dňa 06.11.2018
Žiadosť Mária Bódyho o zmenu účelu pozemku č. 1053/4 na LV č. 1910
na stavebný pozemok. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti. V rozprave sa vyjadril
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Roman Brinza, Jaroslav Uher, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Ing. Vojtech Andor, Mgr. Štefan
Ingeli, zároveň sa v rozprave vyjadril aj starosta obce Viliam Rigo.
Uznesenie č. 66/2018
V zmysle platného územného plánu obce je parcela 1053/4 vedená ako plochy
súkromnej zelene. Územný plán obce je zverejnený na webovej stránke obce Veľký Grob
z čoho vyplýva, že žiadateľ mal požadované informácie a vzhľadom k tomu, že najbližšia
zmena územného plánu obce je plánovaná na rok 2022, bude sa obecné zastupiteľstvo
k tomu vyjadrovať v uvedenom termíne, respektíve sa k tomu vyjadrí pri najbližšej zmene
územného plánu obce.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 /Jaroslav Uher/
3) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 1954/2018 – zo dňa 06.11.2018
Žiadosť Ing. Jaroslavy Pupalovej o zmenu účelu pozemku 1053/10 a 1053/12 vedeného
ako „plocha súkromnej zelene“ na „plochy a objekty nízkopodlažnej bytovej zástavby –
rodinné domy“. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti. K uvedenej téme sa vyjadril
Jaroslav Uher, starosta Viliam Rigo, JUDr. PhDr. Roman Hebort.
Uznesenie č. 67/2018
Vzhľadom na to, že žiadateľke bolo stavebné povolenie udelené pred zmenou územného
plánu v roku 2010, a že na daných parcelách stojí rodinný dom so súpisným číslom 542, riadne
skolaudovaný vo februári 2013, obec súhlasí so zmenou účelu pozemku v územnom pláne obce
a pri najbližšej zmene územného plánu obec zapracuje zmenu klasifikácie pozemku č. 1053/10
a 1053/12 na plochy a objekty nízkopodlažnej bytovej zástavby – rodinné domy.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
4) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 2047/2018 – zo dňa 21.11.2018
Žiadosť Mariána Kesziho a Kataríny Mikovej o zafinancovanie výstavby časti
obecného chodníka pri nehnuteľnosti s popisným číslom 426 na Poľnej ulici vo Veľkom Grobe,
náklady na výstavbu sú odhadované na cca 400,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej
žiadosti. K tejto téme sa vyjadrili Jaroslav Uher, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Štefan Ingeli,
Ing. Vojtech Andor, starosta obce Viliam Rigo.
Uznesenie č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí so žiadosťou Mariána Kesziho
a Kataríny Mikovej o zafinancovanie výstavby časti obecného chodníka pri nehnuteľnosti
s popisným číslom 426 na Poľnej ulici vo Veľkom Grobe s tým, že obec zapracuje do rozpočtu
súvislú obnovu chodníkov po pokládke stoky kanalizácie a s tým súvisiacimi prácami.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5) spis č. 528/2018 – číslo záznamu 2115/2018 – zo dňa 03.12.2018
Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku – Miestnej organizácie Veľký Grob
o poskytnutie finančného príspevku pre spevokol Grobanka pri JDS – MO Veľký Grob
na rok 2019 a to vo výške 2.000,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 69/2018
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012. Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo bude
zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
6) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 2123/2018 – zo dňa 10.12.2018
Žiadosť Petra Šelingu o finančnú podporu súvisiacu s jeho športovou činnosťou
aktívneho športovca v cyklistike vozíčkarov a v biliarde, ktorá bude použitá výhradne na nákup
náhradných dielov, ubytovanie, cestovné náklady a veci súvisiace s jeho športovou činnosťou.
Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 70/2018
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012. Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo bude
zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
7) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 2156/2018 – zo dňa 18.12.2018
Žiadosť Občianskeho združenia B-Team Veľký Grob 311 o finančný príspevok na rok
2019 vo výške 1.300 €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 71/2018
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012. Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo bude
zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
8) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 2159/2018 – zo dňa 18.12.2018
Žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou Veľký Grob 382 Mgr. Janky
Brinzovej o opravu časti strechy nad schodiskom a triedou 1. oddelenia školského klubu detí
(na poschodí) z dôvodu dlhodobého zatekania, opadávania omietky a popraskaného stropu
v školskom klube detí, čo ohrozuje bezpečnosť žiakov. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej
žiadosti. V debate sa vyjadril starosta obce Viliam Rigo, Jaroslav Uher, Miroslav Ručkay.
Uznesenie č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo berie uvedenú žiadosť na vedomie a bude sa ňou zaoberať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
9) spis č. 487/2018 – číslo záznamu 2161/2018 – zo dňa 18.12.2018
Žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou Veľký Grob 382 Mgr. Janky
Brinzovej o finančný príspevok v roku 2019 na vzdelávanie žiakov a detí v rovnakej výške ako
v roku 2018 a to vo výške 4.000 €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 73/2018
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012. Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo bude
zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
10) spis č. – číslo záznamu 2164/2018 – zo dňa 19.12.2018
Žiadosť Rady školy Základnej školy s materskou školou Veľký Grob
o delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa školy do rady školy. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti. Uvedenú žiadosť bližšie ozrejmila Zuzana Lukáčová. V debate
sa zároveň vyjadril Mgr. Štefan Ingeli, Jaroslav Uher a starosta Viliam Rigo.
Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe deleguje do rady školy 4 zástupcov
zriaďovateľa školy a do rady školy – a to za poslanca Mgr. Štefana Ingeliho, a zo zástupcov
rodičov pána Koppera, pani Šipošovú a pána Kleca.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
11) spis č. – číslo záznamu 2165/2018 – zo dňa 19.12.2018
Žiadosť Výboru Slovenského ČK vo Veľkom Grobe o finančnú podporu 500,- €
na činnosť v kalendárnom roku 2018. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 75/2018
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012. Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo bude
zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Dodatku č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Grob č. 4/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Veľký Grob v nasledovnom znení:
Čl. I Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľký Grob č. 4/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Veľký Grob na kalendárny rok 2019 a nasledujúce zdaňovacie obdobia (ďalej len „VZN“)
sa s účinnosťou od 01.01.2019 mení nasledovne:
v § 2 ods. 4 – Poplatníci – Právnické osoby (ďalej „PO“) a podnikatelia podľa § 77 ods. 2 písm.
b) a c) zákona o miestnych daniach navrhuje:
-

zo Sadzby poplatku pre poplatníkov (PO) a podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. b)
zákona o miestnych daniach predstavuje sumu 0,0685 €/ na pracovníka/deň a to na
rok 25 €.

-

na Sadzbu poplatku pre poplatníkov (PO) a podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. b)
zákona o miestnych daniach predstavuje sumu 0,0685 €/ na pracovníka/deň a to na
rok 25 €.
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Čl. II Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Veľký Grob
a na webovom sídle Obce Veľký Grob od 13.11.2018 do ......
3. Znenie Dodatku č. 1 k VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce
Veľký Grob dňa 18.12.2018 uznesením č. ........ a zverejnené na úradnej tabuli Obce
Veľký Grob
Veľký Grob
Viliam Rigo
starosta obce
Na základe úpravy ceny za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zo strany
poskytovateľa a zvýšenie súvisiacich cien so vstupnými nákladmi zapríčinenými
štátnou reguláciou minimálnej mzdy a zvýšení PHM firma AVE zvyšuje o 10%
komplexné služby, na základe čoho obec je nútená premietnuť ceny zvozu
komunálneho odpadu. V debate sa vyjadrili JUDr. PhDr. Roman Hebort, Mgr. Štefan Ingeli,
starosta obce Viliam Rigo, Rudolf Ženiš. JUDr. PhDr. Roman Hebort uviedol, že poplatok
pre právnické osoby sa zvyšuje z titulu zosúladenia jeho výšky s platnými právnymi predpismi.
Zároveň starosta uviedol, že navrhovaná cena 25 € je stále 3 € pod reálnymi nákladmi za rok
2018.
Uznesenie č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhom Dodatku č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Grob č. 4/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Starosta obce informoval o vykonaných činnostiach v obci. Boli zorganizované
vianočné trhy.

8. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Štefan Ingeli sa dopytoval na rozpis kanalizácie v obci, kedy a kde asi ktorá časť
kanalizácie bude realizovaná. Starosta obce ho informoval, že na obecnom úrade je k dispozícii
CD, do ktorého môže nahliadnuť, a zároveň starosta obce informoval prítomných, že bude
zverejnený situačný plán kanalizácie na webovej stránke obce Veľký Grob.
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9. Diskusia
V diskusii prispel Miroslav Ručkay tým, že poukázal na to, že úradná tabuľa obce
je slabo osvetlená, nie je tam dobre vidieť, čo tam je dané, zároveň dal návrh, aby sa s tým niečo
urobilo. Starosta obce prisľúbil, že sa s tým niečo urobí. Ďalej starosta obce informoval
prítomných o možnosti podať projekt cezhraničnej spolupráce. Poslanci otvorili tému
ohľadne žiadosti školy o opravu strechy. V diskusii zaznelo, že jestvujúca stavba školy
nie je v plnom rozsahu zapísaná v katastri. Je potrebné vyzvať farský úrad o zapísanie
stavby do katastra.

10. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

11. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe, dňa 20.12.2018

Zapísala: Ľubica Kavivanovová

Viliam R i g o
starosta obce
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