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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 09.08.2018
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci - Ing. Vladimír Fiala, Jozef Šenkárik, Jana Popovičová, Vlasta Zimermanová, Jaroslav
Uher
Ospravedlnení poslanci – Roman Brinza, Miroslav Fero
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Účasťou 5 poslancov, bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Podnety občanov
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
6. Žiadosti a došlé spisy
7. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2018-2022
8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022
9. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
10. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

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

2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená: Ľubica Kavivanovová

3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Starosta navrhol zaradiť do programu pod bod 4
podnety občanov.
Uznesenie č. 33/2018
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s programom zasadnutia.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4. Podnety občanov
Pani Pešková a pani Martinčeková otvorili tému ohľadne separovania odpadu v obci
Veľký Grob. Starosta podrobne informoval o separovaní odpadu vo Veľkom Grobe.
Pani Pešková a pani Martinčeková dali návrh na väčšiu osvetu ohľadne separovania odpadu
v obci.

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

6. Žiadosti a došlé spisy
1) spis č. 322/2018
Žiadosť Romana Tótha o predĺženie nájomnej zmluvy. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s predĺžením respektíve obnovením
nájomnej zmluvy Romana Tótha.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie
2018-2022
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe určuje v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe
bude mať pre volebné obdobie 2018-2022 celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť
v jednom volebnom obvode, utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie
2018-2022
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah funkcie starostu
obce Veľký Grob na celé funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Uznesenie č. 37/2018
Starosta obce informoval o vykonaných činnostiach v obci. Následne dal starosta na vedomie
záznam o vykonanej kontrole účtovníctva O c Ú Veľký Grob a následnej finančnej kontrole
za obdobie I.Q.-II.Q.2018 pánom Ľ. Mézešom hlavným kontrolórom obce Veľký Grob.
Ďalej informoval o výmene strešných okien na Materskej škôlke vo Veľkom Grobe, o príprave
obecných dní v obci, informoval prítomných o príprave programu na obecných dňoch. Zároveň
starosta informoval o stave výstavby novej bytovky.

10. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Pani Popovičová urobila dopyt na zacelenie jám na ceste a na kamene pred niektorými
rodinnými domami. Vladimír Fiala urobil dopyt na preliačinu na ceste pred Veľkým Grobom
v smere od obce Reca.

11. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe diskutovalo o pripomienke ku kameňom
pred rodinnými domami vo Veľkom Grobe, o zacelení jám v obci a zároveň aj o preliačine
na ceste pred Veľkým Grobom. Ďalej sa diskutovalo o zneužívaní fontánky na to, že niektorí
občania tam chodia s 50 litrovými bandaskami. Prebehla diskusia o neporiadku a špine
na pozemku súpisné číslo 242. Situácia sa iba dočasne vyriešila deratizáciou, opätovne tam sú
potkany. Starosta informoval o tom, že sa pokúsi vyčleniť peniaze na zacelenie jám v obci.
Ďalej bola pripomienka od pani Popovičovej, písal jej pán Parkanský ohľadne skládky
za hnojiskom na ceste smerom na obec Nový Svet a na skládku v časti Raj, žiadal o informáciu
ohľadne zberného dvora. Jaroslav Uher upozornil na to, že obec ušetrila veľké finančné
prostriedky tým, že si obec čistila sama svoje priestranstvá – napríklad akcia Deň zeme 22.
apríla. Vlasta Zimermanová sa informovala ohľadne detského ihriska, v akom stave je
výstavba. Pani Popovičová sa taktiež informovala ohľadne pozemku za multifunkčným
ihriskom, nakoľko pán Vöröš si sťažoval na deti, ktoré sú nedisciplinované. Prebehla diskusia
ohľadne obecných dní – futbal, varenie gulášu, pečenie koláčov, mobilné toalety, atď. Na každý
diskusný príspevok podal starosta podrobné vysvetlenie.

Telefón: 031/7846132
Fax :
031/7846137

IČO: 00306291

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

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

12. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

13. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe dňa 09.08.2018

Zapísala: Ľubica Kavivanovová

Viliam R i g o
starosta obce
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