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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 24.01.2019
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Mgr. Štefan Ingeli, Rudolf Ženiš, Ing. Vojtech Andor, Ing. Marek Griga,
JUDr. PhDr. Roman Hebort, Roman Brinza, Jaroslav Uher
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. Rozpočet obce na rok 2019
7. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
8. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver zasadnutia

Telefón: 031/7846132
Fax :
031/7846137

IČO: 00306291

Bankové spojenie: VÚB Galanta
Číslo účtu.: 19725 -132/0200
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Priebeh zasadnutia:

1.Otvorenie zasadnutia
Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali
prezenčnú listinu. Na tomto zasadnutí sa vo veľkom počte zúčastnila verejnosť, čo starosta obce
veľmi ocenil.

2.Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená Ľubica Kavivanovová.

3. Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia.
Uznesenie č. 1/2019
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. 7/2019 – číslo záznamu 13/2019 – zo dňa 02.01.2019
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Veľký Grob o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce Veľký Grob vo výške 4.500,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
V rozprave sa vyjadril poslanec JUDr. PhDr. Roman Hebort, predseda DHZ pán Kemény,
pokladníčka DHZ Zuzana Lukáčová, poslanec Jaroslav Andor, poslanec Ing. Vojtech Andor,
poslanec Rudolf Ženiš, poslanec Mgr. Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím dotácie z rozpočtu obce
Veľký Grob vo výške 4.500,- € pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2) spis č. 5/2019 – číslo záznamu 6/2019 – zo dňa 02.01.2019
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Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu v Čataji, filiálka Veľký Grob o poskytnutie
finančnej dotácie pre vykonanie reštaurátorských prác na kultúrnej pamiatke obce Veľký Grob,
soche sv. Jána Nepomuckého, situovanej pred filiálnym kostolom sv. Anny vo Veľkom Grobe
vo výške 1.000,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti. V rozprave sa vyjadrili
starosta obce, Jaroslav Uher, Jana Popovičová, Mgr. Štefan Ingeli, JUDr. PhDr. Roman Hebort,
Ing. Vojtech Andor. Starosta všetkým nahlas prečítal zákon ohľadne dotácií, vrátane výnimiek,
ktorých sa to týka.
Uznesenie č. 3/2019
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012 podľa zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4
citovaného zákona. Po doplnení žiadosti a po predložení ročného zúčtovania za rok 2018
sa uvedenou žiadosťou bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 616/2019 – zo dňa 14.01.2019
Žiadosť predsedu Športového klubu Veľký Grob Jozefa Šenkárika o finančnú
spoluúčasť na projekte automatická závlaha futbalového ihriska vo Veľkom Grobe.
Výška finančnej spoluúčasti na projekte nebola špecifikovaná. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti. K uvedenej téme sa vyjadrili starosta obce, Jaroslav Andor, Ing. Vojtech
Andor, Viliam Rigo ml.
Uznesenie č. 4/2019
Na základe neúplnej žiadosti o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
žiadame doplniť žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012 podľa zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po doplnení
a po predložení ročného zúčtovania za rok 2018 sa uvedenou žiadosťou bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom riadnom zasadnutí za prítomnosti predsedu ŠK
a štatutárnych zástupcov ŠK Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
4) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 621/2019 – zo dňa 14.01.2019
Žiadosť Miroslava Švarca o odkúpenie motorovej kosačky značky Gutbrot na náhradné
diely. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so žiadosťou o odkúpenie motorovej
kosačky značky Gutbrot na náhradné diely, a to vo výške 1,- €.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5) spis č. 16/2019 (487/2018) – číslo záznamu 648/2019 – zo dňa 18.01.2019
Žiadosť Petra Šelingu aktívneho športovca v cyklistike vozíčkarov a reprezentanta
Slovenska v biliarde vozíčkarov o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1.000,- €.
Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie
pre Petra Šelingu aktívneho športovca v cyklistike vozíčkarov a reprezentanta Slovenska
v biliarde vozíčkarov, a to vo výške 1.000,- €.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
6) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 672/2019 – zo dňa 22.01.2019
Žiadosť Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľký Grob
o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 2.000,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej
žiadosti. V rozprave sa vyjadrili Jaroslav Uher, Vojtech Andor starší, Mgr. Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej
dotácie pre Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľký Grob, a to vo výške
1.200,- €.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
7) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 677/2019 – zo dňa 23.01.2019
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Veľký Grob o poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 4.000,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti. V rozprave sa
vyjadrili Rudolf Ženiš, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Zuzana Lukáčová, Mgr. Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej
dotácie pre Základnú školu s materskou školou vo Veľkom Grobe, a to vo výške 4.000,- €.
Hlasovanie:
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ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
8) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 689/2019 – zo dňa 23.01.2019
Žiadosť Slovenského Červeného kríža miestneho spolku Veľký Grob o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 500,- €. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti. V rozprave
sa vyjadril Mgr. Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej
dotácie pre Slovenský Červený kríž miestny spolok Veľký Grob, a to vo výške 400,- €.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
9) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 700/2019 – zo dňa 24.01.2019
Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku
Veľký Grob - Čataj o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1.000,- €. Starosta otvoril
rozpravu k predmetnej žiadosti. V rozprave sa vyjadrili Jaroslav Andor, Mgr. Štefan Ingeli,
JUDr. PhDr. Roman Hebort.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné
zastupiteľstvo
vo
Veľkom
Grobe
súhlasí
s
poskytnutím
finančnej dotácie pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku
Veľký Grob - Čataj, a to vo výške 1.000,- €.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
10) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 686/2019 – zo dňa 23.01.2019
Odvolanie Mária Bódyho voči rozhodnutiu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Grobe zo dňa 20.12.2018. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
V rozprave sa vyjadril pán Bódy, a podal podrobnejšie vysvetlenie k parcelám. Zároveň sa
v rozprave vyjadril starosta obce, Jaroslav Andor, JUDr. PhDr. Roman Hebort – podrobne
podal vysvetlenie z predchádzajúceho zasadnutia, z akého dôvodu bolo rozhodnuté, ďalej sa
vyjadril aj Ing. Vojtech Andor. K uvedenej téme sa vyjadrila aj pani Henrieta Bódyová, matka
pána Mária Bódyho, ktorá objasnila kúpu pozemku cez realitnú kanceláriu a akým spôsobom
sa dostala do situácie, že nemôžu stavať na uvedenom pozemku dom. Ďalej sa k uvedenej téme
vyjadril aj pôvodný majiteľ pán Švacho.
Uznesenie č. 11/2019
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Obec súhlasí so zmenou účelu pozemku v územnom pláne obce a pri najbližšej zmene
územného plánu obce zapracuje zmenu klasifikácie pozemku č. 1053/4 na plochy a objekty
nízkopodlažnej bytovej výstavby – rodinné domy.

Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
11) spis č. 16/2019 – číslo záznamu 692/2019 – zo dňa 23.01.2019
Žiadosť Mária Bódyho o zmenu účelu pozemku č. 1053/4 na LV č. 1910 na stavebný
pozemok. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 12/2019
Obec súhlasí so zmenou účelu pozemku v územnom pláne obce a pri najbližšej zmene
územného plánu obce zapracuje zmenu klasifikácie pozemku č. 1053/4 na plochy a objekty
nízkopodlažnej bytovej výstavby – rodinné domy.
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
13) Určenie miesta a dňa na vykonávanie občianskych sobášov
Starosta obce predložil návrh na určenie miesta a dňa na vykonávanie občianskych
sobášov, a zároveň otvoril rozpravu k predmetnému návrhu.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe určuje miesto na vykonávanie občianskych
sobášov sobášnu sieň v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe a za deň vykonávania občianskych
sobášov určuje sobotu.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
14) „Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy“
Starosta obce predložil návrh „Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy vo veci
predávajúceho Rudolfa Hrabinského a kupujúceho Obec Veľký Grob. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnému návrhu. V rozprave sa vyjadrili starosta, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Mgr.
Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 15/2019
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s uzatvorením „Zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy“. Predmetom zmluvy je budúca kúpa pozemku registra C-KN parcelné
číslo 2008/2 vo výmere 190 m² druh pozemku – ostatné plochy.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
15)
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v nasledovnom znení: Vyplatenie vyššie
schválených dotácií jednotlivým občianskym združeniam je podmienené predložením
vyúčtovania dotácií za rok 2018 a to v lehote do 15. februára 2019. V prípade nepredloženia
vyúčtovania finančné prostriedky pridelené v roku 2018, bude obec žiadať vrátenie dotácie
v plnej výške.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6. Rozpočet obce na rok 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2019, a zároveň
otvoril k tomuto bodu rozpravu. V rozprave sa vyjadrili starosta obce, Jaroslav Uher.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s rozpočtom obce na rok 2019
bez výhrad.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na rok 2020 a 2021 bez výhrad.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
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Starosta obce informoval o vykonaných činnostiach v obci. Informoval o budove školy,
ako pokračuje ďalej rekonštrukcia strechy a zisťovanie vlastníctva k budove škole v archívoch.
Ďalej starosta informoval o stave kamerového systému v obci, aké sú možnosti jeho vylepšenia.
Starosta následne podal informácie o separovanom odpade, registrácii svíň. Zároveň
informoval prítomných, že bola objednal novú tabuľu, nakoľko stará bola už rozbitá.

8. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Štefan Ingeli sa pýtal na nájom pošty. Starostom obce mu bolo podané podrobné
vysvetlenie.
Rudolf Ženiš sa pýtal na ozvučenie a osvetlenie cintorína, navrhol doplniť do komisie
verejného poriadku Petra Jánošíka. Zároveň dodal, že na ďalšom zastupiteľstve bude potrebné
prijať uznesenie a schváliť.
JUDr. PhDr. Roman Hebort sa pýtal na VZN ohľadne smetí, respektíve smetných
nádob. Starosta mu prisľúbil, že to zistí.

9. Diskusia
Zuzana Lukáčová sa vyjadrila v diskusii ohľadne materskej škôlky, majú málo
skladových priestorov, a pýtala sa poslancov, kam na pozemku postaviť záhradný domček na
náradie resp. bycikle a vonkajšie hračky pre deti. K uvedenému sa vyjadrili poslanci Jaroslav
Uher, Vojtech Andor, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Mgr. Štefan Ingeli a starosta obce. Starosta
ďalej informoval o zatepľovaní kultúrneho domu. Viliam Rigo junior sa pýtal, ako to bude
s futbalom vo Veľkom Grobe. Podrobne sa rozoberala závlaha na ihrisku, ako to bude, či sa
bude polievať ručne. Ak nebude závlaha a ihrisko sa nebude manažovať tak sa deti môžu rovno
otočiť a ísť domov. Príde leto, zamestnanci OÚ budú veľa kosiť, nebudú stíhať, treba robiť
manažment kosenia. Jaroslav Uher povedal, aby deti ktoré trénujú boli aj zaregistrované. Rigo
junior povedal, že tento rok to asi nestihnú, ale pokúsia sa. Ale bude za to orodovať. Rigo junior
sa pýta, či majú ísť do grantových výziev. JUDr. PhDr. Roman Hebort povedal, že do väčších
grantov by na jeho mieste išiel, do menších grantov nie. Pani Popovičová ocenila niektorých
poslancov za zverejnenie e-mailovej adresy, a pani Bibiane Rajčekovej poďakovala za to ako
bola zlepšená webová stránka obce. Miroslav Ručkay podotkol ohľadne hasičského zboru, že
by nemali dostať toľko peňazí ako dostali. Ďalšou vecou, ktorá mu vadí, sú obrovské
pneumatiky, s ktorými hasiči cvičia na tréningoch, a že ho to ruší, keď leží v posteli, alebo keď
uspáva deti. Ďalej mu vadí, že za obecným úradom je pódium, pýta sa, či sa s tým bude niečo
robiť. Poslanci uviedli, že to je záplavová časť. Pán Ručkay podotkol, že starostom
organizovaný piknik bol pekný, ale žiaľ treba sa postarať aj o trávu, poslanci mu následne
uviedli, že bolo dohodnuté, že obec bude uvedenú plochu kosiť. Takýto piknik sa bude konať
aj v júni tohto roka. Pán Ručkay sa pýta, dáva na zváženie v budúcnosti otočiť na druhú stranu
uvedené pódium na tejto ploche, respektíve ho úplne zrušiť. Starosta ho informoval, že sa
zvažuje premiestnenie uvedeného pódia. Starosta informoval prítomných, že kým tam nebude
umiestnený hromozvod, tak tam nikoho nepustí. Pán Ručkay dal na zváženie poslancom,
spraviť systém osvetlenia pódia na futbalovom ihrisku. Ďalšou otázkou s ktorou sa pán Ručkay
obrátil na poslancov je kamerový systém v obci, a rád by vedel, ako je na tom uvedený
kamerový systém. Poslednou jeho pripomienkou bolo, že dal na zváženie starostovi aj
poslancom zverejnenie živého prenosu z obecného zasadnutia. K uvedenému sa vyjadril
starosta obce a aj prítomní poslanci.

10. Návrh na uznesenie
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Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení.
Hlasovanie :
ZA :7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

11. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe dňa 24.01.2019

Zapísala: Ľubica Kavivanovová

Viliam R i g o
starosta obce
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