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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 15.3.2018
Prítomní:
starosta obce _ Rigo Viliam
poslanci _Popovičová Jana, Uher Jaroslav, Brinza Roman, Šenkárik Jozef,
hlavný kontrolór_ Mézeš Ľudovít
hostia _ viď prezenčná listina
ospravedlnení poslanci : _Zimermanová Vlasta, Ing. Fiala Vladimír,Fero Miroslav
Účasťou 4 poslancov bolo zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a 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 na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod zasadnutia starosta obce Viliam Rigo privítal všetkých prítomných.
_________________________________________________________________________________________
2. Určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadania
Starosta obce navrhol za zapisovateľa : Popovičová Jana
Starosta obce prečítal program zasadania
UZNESENIE 9/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhom starostu o určení zapisovateľa ako aj s programom
zasadania dňa 15.3.2018.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________________
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
obdobia. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie predloženie Záznamu o vykonanej kontrole
účtovnícta OcÚ VeľkýGrob a následnej finančnej kontroly za II polrok 2017. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Grobe berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018.
_________________________________________________________________________________________
4. Žiadosti a došlé spisy
4.1. Došlý list zo dňa 29.12.2017
Odosielateľ: Hrabinský Rudolf, Poroská 240, 925 28 Pusté Úľany
Vec: Súhlas s umiestnením stavby „autobusová zastávka“ v časti obce Veľký Grob - Tarnok
UZNESENIE 10/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku a s následným návrhom na odkúpenie časti
pozemku E-KN parc. 2116, k.ú. Veľký Grob, evidovaného na LV č. 1632, ktorý je mimo zastavaného územia obce,
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a to v cene, ktorý bude stanovený v Znaleckom posudku podľa priloženého geometrického plánu, ktorý je
súčasťou Znaleckého posudku a Kúpnej zmluvy. Na predmetnom pozemku bude umiestnená stavba „autobusová
zastávka“ (prístrešok s príslušnou odstavnou plochou), ako súčasť realizácie projektu „4 autobusové zastávky
v obci Veľký Grob“, realizovaného v rámci výzvy Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch pod označením
IROP-PO01-SC121-2016-12 „_zastávky / parkoviská.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________________
5. Informácie starostu obce o vykonaných činnostiach v obci od posledného zasadnutia dňa 18.1.2018
5.1_ starosta obce informoval prítomných o ukončení jednania s rodinou Devečkových, na ktorých pozemku je
umiestnená „dolná“ autobusová zastávka a ktorá bude súčasťou realizácie projektu „4 autobusové zastávky
v obci Veľký Grob“, realizovaného v rámci výzvy Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch pod označením
IROP-PO01-SC121-2016-12 „_zastávky / parkoviská. Vo veci bude zvolané územné konanie dotknutých
vlastníkov okolitých pozemkov , s následným vypracovaním Znalecký posudku.
5.2_ starosta obce informoval prítomných o príprave výberového konania na dodávateľa prác na orez stromov
5.3_starosta obce informoval prítomných o plánovaných činnostiach na rok 2018
- asfaltovanie výtlkov v obci
- dokončenie doplnkov a zmien územného plánu
- kolaudácia cestnej komunikácie pri časti Parlag (okále)
- dokončenie prípravných prác a vykonanie nového dopravného značenia v obci (pasportizácia)
- vybetónovanie, resp. uloženie betónových dlaždíc v dĺžke cca 30 m (od lávky okolo domu č 289 až po cestu)
- vykonanie kolaudácie novej stavby-18bj + výber nájomcov
- príprava a podanie žiadosti na ŠFRB o nenávratný finančný príspevok na refinancovanie stavby-18bj.
- vybudovanie oddychovej zóny (bývalý park oproti Evanjelickému kostolu až po zdravotné stredisko) a
to v rámci projektu revitalizácia verejných priestranstiev obce
- vykonanie prác spojených s umiestením Pamätníka pre padlých vojakov z obce Veľký Grob, pri príležitosti
100 r výročia ukončenia 1.svetovej vojny + koordinácia pri jeho odhalení.
Odhalenie pamätníka bude kultúrno-spoločenskou akciou v obci
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na obnovu a rozšírenie miestneho rozhlasu
- v súvislosti s prípravou projektu kanalizácie doriešiť administratívne záležitosti v environmentálnej
oblasti
- osadenie stavby „Trafostanica“ pre čističku odpadových vôd a kanalizácie
- pokračovanie prác na realizácii vybudovania zberného dvora (podaná žiadosť od firmy IC&Company)
- v rámci projektu „Zateplenie budovy obecného úradu“ podať žiadosť o stavebné povolenie
- pokračovanie prác súvisiacich s výmenou vykurovanie (kotol + radiátory) v Materskej škôlke
- pokračovanie prác súvisiacich s výmenou strešných okien v Materskej škôlke
- pokračovanie prác súvisiacich s výstavbou detského ihriska pri kultúrnom dome
- spracovanie bezpečnostného projektu „Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov GDPR v zmysle nariadenia EÚ
- vypracovanie programu monitorovania kvality podzemných vôd (čerpacia skúška)
- spolupráca na vypracovaní označenia trasy pre cyklistov_Veľký Grob_Voderady_Trnava;Veľký Grob-RecaSenec; Veľký Grob-Nový svet_Kráľová pri Senci-Senec; Veľký Grob-Čataj-Boldog-Senec
- monitoring dodávateľských prác _ Výmena plynového potrubia v časti Parlag (okále)
- monitoring dodávateľských prác _Stavba novej predajne COOP Jednota
- koordinácia akcie „Deň zeme“ v spolupráci s občianskymi združeniami
- koordinácia akcie „Obecné dni“
- koordinácia akcie „Ochutnávka jedál starých materí“
- koordinácia akcie „Vianočné trhy“

_________________________________________________________________________________
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6. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Príspevok 6.1._p.Popovičová_dotazovala sa, ako riešiť chýbajúci rozvod obecného rozhlasu v časti Podháj.
Reakcia na príspevok 6.1. starosta obce má vo veci má vypracovanú Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na
obnovu a rozšírenie miestneho rozhlasu
Príspevok 6.2._p.Popovičová_na oficiálnej web stránke obce stále nie je dostupný dokument „Rozpočet obce pre
rok 2017“
Reakcia na príspevok 6.1. starosta obce informoval, že tento dokument, by mal byť už na webe zverejnený
Príspevok 6.3._p.Popovičová_opakovanie navrhla vybudovať pred škôlkou aspoň zopár parkovacích miest, aj za
cenu zmenšenia dvora patriaceho ku škôlke
Reakcia na príspevok 6.3. p. Uher uviedol, že nelichotivý stav s parkovaním by sa mal vyriešiť tým, že ulica bude
zadefinovaná ako jednosmerná ulica
Príspevok 6.4._p.Popovičová_uviedla, že Záznam o vykonanej kontrole účtovnícta OcÚ VeľkýGrob a následnej
finančnej kontroly za II polrok 2017, ktorý predložil hlavný kontrolór, nemá pre ňu žiadnu výpovednú hodnotu.
Reakcia na príspevok 6.4 _ p.Mézeš konštatoval, že oba dokumenty, ktoré na dnešnom zasadaní predložil sú
v súladu s platnou legislatívou.
Príspevok 6.5._p.Popovičová_odporúča revíziu kompletnosti Zmlúv na odber vody z obecného vodovodu.
Reakcia na príspevok 6.5. starosta obce zobral uvedené odporúčanie na vedomie
Príspevok 6.5._p.Popovičová_nadviazala na predchádzajúce zasadania, kde bola snaha zmeniť spôsob
stanovenia poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
Reakcia na príspevok 6.5. starosta obce zobral príspevok na vedomie s konštatovaním, že poslanci v priebehu
roka predložia svoje návrhy na stanovenie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu.
Príspevok 6.6._p.Popovičová_odporučila o kontrolu správnosti vyrubovania poplatkov za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu.
Reakcia na príspevok 6.6. starosta obce zobral uvedené odporúčanie na vedomie
Príspevok 6.7._p.Popovičová_odporučila aby sa nezabúdalo na neustále zvyšovanie odborného rastu
pracovníkov obecného úradu v oblasti výkonu administratívy, súčasťou ktorej je aj komunikácia s klientom,
občanom.
Reakcia na príspevok 6.7. starosta obce zobral uvedené odporúčanie na vedomie
Príspevok 6.8._p.Popovičová_odporučila aby sa úradné oznamy neumiestňovali na tabuli pred Obecným úradom
ale pred nákupným strediskom, na stávajúcej tabuli medzi lipami a to z dôvodu lepšej prístupnosti pre občanov
(nákupné stredisko, autobusová zastávka, centrum obce).
Reakcia na príspevok 6.8. starosta obce zobral uvedené odporúčanie na vedomie
Príspevok 6.9._p.Popovičová_požiadala starostu obce o zistenie, v koho vlastníctve je premostenie cez suchý
potok (most pri dome Hébortových). Zároveň predložila návrh, či by obec neuvažovala nad rozšírením tohto mosta
v takom rozsahu aby bol bezpečne prejazdný tak dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby ako aj
hasičského zboru, v neposlednom rade inými dopravnými prostriedkami
Reakcia na príspevok 6.9. starosta obce zistí v koho vlastníctve je toto premostenie.
Rozšírenie tohto mosta nepovažujú poslanci za nutné.
_________________________________________________________________________________
7. Diskusia:
Príspevok 7.1._ p. Ručkay_požiadal o informáciu, aký je aktuálny stav s riešením nelichotivého stavu
s pretrvávajúcim problémom ohľadom devastácie neobývaného domu (domov) neprispôsobivými občanmi
v našej obci.
Reakcia na príspevok 7.1. starosta obce s poľutovaním konštatoval, že sa vo veci neudiali žiadane nové udalosti,
ktoré by tento nelichotivý stav zlepšili.
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8. Návrh na Uznesenie
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí dňa
15.3.2018.
Hlasovanie :
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________
9. Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Vo Veľkom Grobe dňa 15.3.2018 zapísala : Popovičová Jana

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