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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 18.10.2018
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci - Jaroslav Uher, Ing. Vladimír Fiala, Roman Brinza, Miroslav Fero, Vlasta
Zimermanová
Ospravedlnení poslanci – Jozef Šenkárik, Jana Popovičová
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. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s programom zasadnutia.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0

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

5. Žiadosti a došlé spisy
1) spis č. 408/2018
Žiadosť Emílie Bartovej o finančný príspevok na drevo. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo bude hľadať riešenie s dodávkou dreva na kúrenie pre Emíliu Bartovú.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2) spis č. 423/2018
Žiadosť Jany Varínovej o predaj pozemku. Starosta otvoril rozpravu k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí so žiadosťou o predaj pozemku
Jane Varínovej.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3) spis č. 425/2018- žiadosť a storno- 1870/2018
Žiadosť UNICO Invest SK s.r.o., Bratislava o odkúpenie pozemku. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie storno žiadosti UNICO SK s. r. o.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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4) spis č. 469/2018
Žiadosť Jozefa Kmeťa o poskytnutie pôžičky vo výške 1.350,- €. Starosta otvoril rozpravu
k predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa nebude touto žiadosťou zaoberať, s uvedenou
žiadosťou sa bude zaoberať novozvolené obecné zastupiteľstvo po voľbách.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5) Darovacia zmluva na pozemok
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje darovaciu zmluvu, o jej schválení
sa bude rokovať až po kolaudácii a predložení potrebných dokladov.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6. Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Starosta obce informoval o vykonaných činnostiach v obci. Informoval prítomných ohľadne
kanalizácie v obci. Ďalej starosta oznámil, že prišla zmluva na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice. Čo sa týka prípravy pomníka na 11.11.2018, pripravuje sa osadenie obelisku, tabule
sú objednané, v sobotu sa uskutoční brigáda, vysadí sa tráva, starosta zaobstaral osvetlenie
a dokončí sa park. Ďalej informoval o úhrade 5% spoluúčasti do konca roka za kanalizáciu,
a na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.

7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanec Jaroslav Uher sa pýtal na osvetlenie na cintoríne. Starosta obce vysvetlil, že boli
namontované dočasné lampy na cintoríne, nakoľko sa blíži sviatok „Pamiatka zosnulých“
a obec nemá osvetlený cintorín.

8. Diskusia
Ohľadom kanalizácie sa pýtal pán Greško, kedy budú ľudia pripojení na kanalizáciu. Starosta
vysvetlil veľmi podrobne postup, ako to všetko začalo a aké sú etapy financovania pri budovaní
kanalizácie. Najväčšie investície budú v roku 2020 až 2021, bude to obrovský úspech, ak od
prvého výkopu do 5 rokov sa napojí 100 rodín. Treba byť trpezlivý. Poslanec Miroslav Fero sa
zaujímal o zberný dvor, starosta uviedol, že dňa 16.8.2018 bola podaná žiadosť, momentálne
sa doplňuje. Netreba hľadať chybu na obci, zdĺhavá je legislatíva. Poslanec Miroslav Fero sa
pýtal na zastávky, starosta obce mu odpovedal, že v obci sa jedna zastávka riešiť nebude,
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z dôvodu nesúhlasného stanoviska dotknutých vlastníkov pozemkov, druhá zastávka na
Tarnoku sa zrealizuje v zmysle stavebného povolenia. Ku kanalizácii sa pán Greško
informoval, že či sa do výkopu kanalizácie nemôže uložiť optický kábel.. Starosta odpovedal,
že je potrebné postupovať v zmysle schváleného projektu, v kanalizačnej stoke sa nemôže
uložiť optický kábel. Ďalej sa pán Greško pýtal na to, či by sa nedalo urobiť centrálne čerpanie
žúmp tak, že by jedna firma obišla všetky domy a vytiahla všetkým žumpy, napríklad raz
týždenne. Starosta pánovi Greškovi odpovedal, že obec nemá svoju vlastnú čističku a preto
nemôže takáto vec u nás fungovať.
Na záver diskusie starosta poprial všetkým zúčastneným veľa úspechov pri nasledujúcich
voľbách.

9. Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

10. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe dňa 18.10.2018

Zapísala: Ľubica Kavivanovová

Viliam R i g o
starosta obce
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