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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 17.5.2018
Prítomní:
starosta obce _ Rigo Viliam
poslanci _ Zimermanová Vlasta,Popovičová Jana, Fero Miroslav, Uher Jaroslav, Brinza Roman, Šenkárik Jozef,
ospravedlnení poslanci : _ Ing.Fiala Vladimír
hlavný kontrolór_ Mézeš Ľudovít
hostia _ viď prezenčná listina
Účasťou 6 poslancov bolo zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadania
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Žiadosti a došlé spisy
Informácie o vykonaných činnostiach v obci od posledného zasadnutia dňa 18.1.2018
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod zasadnutia privítal všetkých prítomných starosta obce Viliam Rigo.
_________________________________________________________________________________________
2. Určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadania
Starosta obce navrhol za zapisovateľa : Popovičová Jana
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe s návrhom súhlasilo.
_________________________________________________________________________________________
3. Schválenie programu zasadania
Starosta obce prečítal program zasadania
UZNESENIE 12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s programom zasadania dňa 17.5.2018
Hlasovanie:
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________________

4.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
obdobia.
_________________________________________________________________________________________
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5. Žiadosti a došlé spisy
5.1.
Došlý list zo dňa 1.5.2018_číslo záznamu 1564/2018_číslo spisu 209/2018
Odosielateľ: Základná škola, Hlavná 86, 925 28 Pusté Úľany, riaditeľ Mgr. Ondrej Borek.
Vec: Žiadosť o zváženie možnosti pridelenia finančného príspevku vo výške 1500 EUR na čiastočné vykrytie
nákladov na zabezpečenie účasti žiakov školy na celosvetovej súťaži RoboCup2018, ktorá sa koná 17.6.2018 24.6.2018 v Kanade, mesto Montreal, a ktorá sa týka stavby a programovania robotov. Členmi družstva sú aj
žiaci z našej obce: Hercog Matej, Botka Adam, Sudovský Matej.
UZNESENIE 13/2018
V zmysle došlého listu zo dňa 1.5.2018_číslo záznamu 1564/2018_číslo spisu 209/2018 obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Grobe súhlasí s pridelením finančného príspevku vo výške 600 EUR
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
__________________________________________________________________________________________________
5.2.
Došlý list zo dňa 2.5.2018_číslo záznamu 1559/2018_číslo spisu 205/2018
Odosielateľ: Maliarik Michal, Maliariková Eva, bytom Veľký Grob č. d. 100
Vec: Žiadosť o súhlas s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Veľký Grob
a predkladateľmi, v zmysle došlého spisu zo dňa 2.5.2018_číslo záznamu 1559/2018_číslo spisu 205/2018.
UZNESENIE 14/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena k veci 5.2., medzi obcou Veľký
Grob a predkladateľmi, v zmysle došlého spisu zo dňa 2.5.2018_číslo záznamu 1559/2018_číslo spisu 205/2018.
Hlasovanie:
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Obecné zastupiteľstvo odporúča plynovú prípojku viesť po miestnej komunikácii parc.č.373/2 s napojením sa
z miestnej komunikácie 2373 ( cesty). Zároveň odporúča pri predložení nového návrhu zmluvy o zriadení
vecného bremena jednoznačne definovať kto je povinný k zriadeniu vecného bremena či žiadatelia Maliarik,
Maliariková alebo spol. Accounting & Software Engineering s.r.o., Senec.
__________________________________________________________________________________________________
5.3.
Došlý list zo dňa 12.2.2018_číslo záznamu 694/2018_číslo spisu_83/2018
Odosielateľ: Bratková Olívia, Veľký Grob č. d. 167
Vec: Žiadosť o povolenie výkopových prác
UZNESENIE 15/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so žiadosťou o povolenie výkopových prác, ktoré budú zasahovať do
verejného priestranstva (cesta) parc.č. 2310/1 a 653 za účelom realizácie uloženia 2 elektrických káblových
prípojok NN, pred objektom číslo domu 224 v zmysle platnej legislatívy a v zmysle príslušnej technickej
dokumentácie.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 2
Obecné zastupiteľstvo odporúča žiadateľke, Bratková Olívia, Veľký Grob č. d. 167, nájsť iné riešenie uloženia
elektrických káblov.
__________________________________________________________________________________________________
5.4.
Došlý list zo dňa 12.2.2018_číslo záznamu 695/2018_číslo spisu_ neuvedené
Odosielateľ: Bratková Olícia, Veľký Grob č. d. 167
5.4.1.
Vec: Žiadosť o povolenie osadenia skrinky merania odberu elektrickej energie na obecnom pozemku, parc. č.
2310/1, ktorého vlastníkom je obec Veľký Grob.
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UZNESENIE 16/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s povolením osadenia skrinky merania odberu elektrickej energie na obecnom
pozemku, parc. č. 2310/1, ktorého vlastníkom je obec Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
5.4.2.
Vec: Žiadosť o súhlas s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena k veci 5.4.1. medzi obcou Veľký Grob
a predkladateľkou - Bratková Olícia, Veľký Grob č. d. 167 v zmysle došlého spisu zo dňa 12.2.2018_číslo
záznamu 695/2018_číslo spisu_neuvedené
UZNESENIE 17/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena k veci 5.4.1.. medzi obcou
Veľký Grob a predkladateľkou došlého spisu zo dňa 12.2.2018_číslo záznamu 695/2018_číslo
spisu_neuvedené
Hlasovanie:
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________________
6. Informácie vykonaných činnostiach v obci Veľký Grob od posledného zasadnutia dňa 15.3.2018
starosta obce informoval prítomných:
6.1_ o aktuálnom stave realizácie projektu Kanalizačná sieť - po výbere zhotoviteľa by sa mala v druhej polovici
tohto roka začať realizovať prvá časť projektu výstavby kanalizačnej siete v našej obci.
6.2_ o aktuálnom stave realizácie projektu „Stavba 18.b.j.“ (nová bytovka) - práce na stavbe sú v záverečnej
fáze (inštaluje sa základné vnútorné vybavenie bytových jednotiek, v dokončuje sa prislúchajúce parkovisko.
V súvislosti s touto informáciou starosta upozornil obecné zastupiteľstvo, že v dohľadnej dobe a to zrejme na
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré by malo byť 14.6.2918, pristúpime ku kontrole prijatých žiadostí o nové
bytové jednotky, čo sa týka ich kompletnosti. K dnešnému dňu bolo podaných 42 žiadostí, z toho 8 žiadateľov
žiadosti zrušili, a jeden žiadateľ zomrel, čím v evidencii zostáva 33 žiadostí. Kompletne vydokladovaných je zatiaľ
20 žiadostí, z toho 15 žiadateľov má trvalý pobyt v našej obci a 5 žiadostí podali žiadatelia, ktorí majú trvalý pobyt
evidovaný mimo našej obce.
6.3_ o postupe prác na výstavbe detského ihriska - aktuálne sa čaká na dodávku plastových obrubníkov
6.4._ o uskutočnenom rokovaní s riaditeľom povodia, pod ktorého správu patrí aj potok, pretekajúci našou obcou.
Rokovanie bolo vykonané aj na podnet p. Parkanského, ktorý upozornil na neustále znečisťovanie okolia jednej
časti potoka. Hromadením nelegálneho odpadu sa dokonca zúžil profil šírky potoka. Na základe tohto rokovania,
ako aj na základe podnetu od občanov, bude ohlásené konanie na príslušný odbor životného prostredia za účelom
riešenie daného problému s nelegálnym znečisťovaním tohto úseku potoka.
6.5._o aktuálnom stave riešenia neobývanej a neprispôsobivými občanmi devastovanej nehnuteľnosťou č. d. 234
(dom oproti mostu nad suchým potokom). Na základe podnetu od občanov bola vykonaná obhliadka za
prítomnosti vedenia obce, majiteľov dotknutej nehnuteľnosti, zástupcov príslušného odboru životného prostredia.
Po náročných jednaniach dospeli zainteresované strany k nasledujúcemu riešeniu. Neobývaná a devastovaná
nehnuteľnosť bude zdemolovaná na náklady majiteľov. Nazbieraný a uložený odpad rôzneho druhu
v predmetnej nehnuteľnosti odstráni obec na svoje náklady. Výška týchto nákladov bude následne riešená ako
škodová udalosť prostredníctvom príslušného odboru životného prostredia.
6.6._o pripravovanej demolácii susedného domu s nehnuteľnosťou 234, ktorý je vlastníctve rod. Pomšárových.
Nehnuteľnosť je taktiež dlhodobo neobývaná a neudržiavaná.
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6.7. _o postupe prác v súvislosti s spracovaním bezpečnostného projektu „Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov GDPR v zmysle nariadenia EÚ
6.8._ o vykonaní čiastočných opráv poškodených obecných ciest v našej obci (výtlky). Vzhľadom na vyčerpanie
plánovaných finančných prostriedkov nemohli byť práce vykonané všade tam, kde je potrebné. Na budúcom
zastupiteľstve osloví poslancov o možnosť vyčlenenia ďalších financií na tento účel.
________________________________________________________________________________
7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
7.1.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_ Na oficiálnej webovej stránke obce zverejniť fotografiu tváre starostu obce, v prípade ak súhlasí
s uverejnením. Po zmene túto informáciu aktualizovať.
Po prerokovaní predloženého návrhu, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ponechať rozhodnutie s predloženým
návrhom na dotknutú osobu.
Starosta obce súhlasí so zverejnením jeho fotografie na oficiálnej webovej stránke obce. Fotografia bude
umiestnená pri jeho mene v sekcii „Predstavitelia obce“.
________________________________________________________________________________________
7.2.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_ Na oficiálnej webovej stránke obce zverejniť číslo služobného mobilného telefónu, ktorý je v užívaní starostu
obce. Po zmene túto informáciu aktualizovať.
Po prerokovaní predloženého návrhu, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ponechať rozhodnutie s predloženým
návrhom na dotknutú osobu.
Starosta obce súhlasí so zverejnením jeho čísla služobného mobilného telefónu, ktorý je v jeho užívaní na
oficiálnej webovej stránke obce. Telef. číslo bude uvedené pri jeho mene v sekcii „Predstavitelia obce“.
________________________________________________________________________________________
7.3.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Na oficiálnej webovej stránke obce zverejniť fotografiu každého poslanca, poslankyne obecného
zastupiteľstva, v prípade ak súhlasí s uverejnením. Po zmene túto informáciu aktualizovať.
Po prerokovaní predloženého návrhu, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ponechať rozhodnutie s predloženým
návrhom na dotknuté osoby.
Súhlas s návrhom vyjadrili poslanci: p.Šenkárik, p.Zimermanová, p.Popovičová. Fotografia bude umiestnená pri
pri príslušnom mene v sekcii „Predstavitelia obce“.
Nesúhlas s návrhom vyjadrili poslanci: p.Fero, p.Brinza
K návrhu bodu sa nevyjadril p.Uher
________________________________________________________________________________________
7.4.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Na oficiálnej webovej stránke obce zverejniť kontakt (číslo telefónu, e-mail) každého poslanca, poslankyne,
obecného zastupiteľstva, v prípade ak súhlasí s uverejnením. Po zmene túto informáciu aktualizovať.
Po prerokovaní predloženého návrhu, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ponechať rozhodnutie s predloženým
návrhom na dotknuté osoby.
Súhlas s návrhom vyjadrili poslanci: p.Šenkárik, p.Popovičová. Kontakt bude umiestnený pri príslušnom mene
v sekcii „Predstavitelia obce“.
Nesúhlas s návrhom vyjadrili poslanci: p.Zimermanová, p. Fero, p.Brinza
K návrhu sa nevyjadril poslanec p.Uher.
________________________________________________________________________________________
7.5.
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Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Na oficiálnej webovej stránke obce zverejniť fotografiu každého zamestnanca, zamestnankyne , ktorá bude
umiestnená k príslušnému popisu pracovného výkonu jej (jeho) práce v sekcii „Kontakty a info“_“Obecný úrad“.
Po zmene túto informáciu aktualizovať.
UZNESENIE 18/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s návrhom v zmysle bodu 7.5..
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 1
ZDRŽAL SA : 0
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odporúča ponechať rozhodnutie na dotknuté osoby.
________________________________________________________________________________________
7.6.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Zaobstarať a prevádzkovať jeden (alebo podľa potreby viac) služobný mobilný telefón na náklady obce, pre
pracovníkov, pracovníčky obecného úradu a to pre potreby operatívneho spojenia a riešenia predmetnej veci zo
strany verejnosti počas úradných hodín. Zabezpečiť uverejnenie čísla (čísiel) mobilného telefónu (úradná
tabuľa, oficiálna webová stránka obce, oznam na obecnom úrade a pod...)
UZNESENIE 19/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí Zaobstarať a prevádzkovať jeden (alebo podľa potreby viac)
služobný mobilný telefón na náklady obce, pre pracovníkov, pracovníčky obecného úradu a to pre potreby
operatívneho spojenia a riešenia predmetnej veci zo strany verejnosti počas úradných hodín. Zabezpečiť
uverejnenie čísla (čísiel) mobilného telefónu (úradná tabuľa, oficiálna webová stránka obce, oznam na obecnom
úrade a pod...)
Hlasovanie:
ZA : 3
PROTI : 3
ZDRŽAL SA : 0
________________________________________________________________________________________
7.7.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Zaobstarať a prevádzkovať hlasové nahrávacie zariadenie, hlavne pre potreby archivácie hlasového záznamu
z rokovania každého obecného zastupiteľstva, alebo iných mimoriadnych rokovaní alebo iných udalostí.
Hlasové záznamy zo zasadaní obecného zastupiteľstva uverejňovať na oficiálnej webovej stránke obce.
Hlasové záznamy iného druhu ponechať k archivácii na obecnom úrade.
UZNESENIE 20/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s návrhom Zaobstarať a prevádzkovať hlasové nahrávacie
zariadenie, hlavne pre potreby archivácie hlasového záznamu z rokovania každého obecného zastupiteľstva,
alebo iných mimoriadnych rokovaní alebo iných udalostí.
Hlasové záznamy zo zasadaní obecného zastupiteľstva uverejňovať na oficiálnej webovej stránke obce.
Hlasové záznamy iného druhu ponechať k archivácii na obecnom úrade.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 2
ZDRŽAL SA : 0
________________________________________________________________________________________
7.8.
Poslankyňa Popovičová predložila k prerokovaniu návrh
_Návrh na schválenie vybudovania 5 parkovacích miest pred miestnou obecnou škôlkou.
UZNESENIE 21/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s návrhom na vybudovanie 5 parkovacích miest pred
miestnou obecnou škôlkou
Hlasovanie:
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ZA : 5
PROTI : 1
ZDRŽAL SA : 0
________________________________________________________________________________________
8. Diskusia:
Príspevok 8.1.
Listom sa na obecné zastupiteľstvo obrátilo Presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a.v. v Čataji
vo veci realizácie revitalizácie pozemku (park) pred evanjelickou farou, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi
kde má byť osadený pamätník na počesť padlých vojakov v I. svetovej vojne, ktorí pochádzali z našej obci.
S realizáciou tohto projektu súhlasia ale s výhradou aby sa v týchto miestach neinštalovali lavičky, resp.miesto
na sedenie. List bol zaslaný aj s podpismi od 16 presbyterov.
Reakcia na príspevok 8.1.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhradu v zmysle došlého listu od Presbyterstva Evanjelickej cirkvi
a.v. v Čataji.
_________________________________________________________________________________________________
Príspevok 8.2.
Pani Kavivanovová predložila požiadavku na urgentné riešenie odchytu túlavého psa, ktorý je veľmi agresívny
a je možnosť ohrozenia občanov.
Reakcia na príspevok 8.2.
starosta obce vo veci už kontaktoval slobodu zvierat , akcia sa skončila neúspechom, nakoľko majiteľovi pes
utiekol. Vec bude by mala byť doriešená v dohľadnej dobe.
__________________________________________________________________________________________________
Príspevok 8.3.
Poslankyňa p. Zimermanová opätovne upozornila na nedostatočné oplotenie jedného rodinného domu na ulici
kde býva. Uviedla, že za nízkym plotom sú dva dosť agresívne psy a obáva sa, že psy môžu plot preskočiť
a tým ohroziť okoloidúcich.
Reakcia na príspevok 8.3.
starosta obce uviedol, že vec je nutné riešiť s príslušnými vlastníkmi, resp. podaním oficiálnej žiadosti
o riešenie tohto problému na obecný úrad.

__________________________________________________________________________________
Príspevok 8.4.
Pán Ručkay vyjadril spokojnosť s výkonom orezania stromov v blízkosti elektrického vedenia v našej obci.

__________________________________________________________________________________
Príspevok 8.5.
Pán Ručkay požiadal o informáciu ohľadom postupu prác na výstavbe kanalizácie odpadných vôd. Ocenil by
v tejto veci viac aktivít. Dotazoval sa na to, kde budú umiestnené prečerpávacie stanice.
Reakcia na príspevok 8.5
starosta obce informoval o tom, že na obecnom úrade je k nahliadnutiu príslušná projektová dokumentácia.

__________________________________________________________________________________
Príspevok 8.5.
Pán Ručkay mal otázku ohľadom čističky odpadných vôd.
Reakcia na príspevok 8.5
starosta obce informoval o stave realizácie projektu výstavby tejto čističky čo sa týka administratívnej
dokumentácie

__________________________________________________________________________________
Príspevok 8.6.
Pán Ručkay mal otázku ohľadom plánovanej demolácie dvoch domov, ako budú vysporiadané pozemky, či by
obec nemohla pozemky odkúpiť a využiť na výstavbu sociálnych bytov
Reakcia na príspevok 8.5
starosta obce uviedol aktuálny status týchto pozemkov.
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9. Návrh uznesenia
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení, schválených na zasadaní zastupiteľstva
dňa 18.5.2018.
Hlasovanie:
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
________________________________________________________________________________________
10. Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Vo Veľkom Grobe dňa 17.5.2018 zapísala : Popovičová Jana

.............................................................................
Viliam Rigo
starosta obce
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