napísaná dňa 15. decembra 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Jaroslav Hebort, Ján Szíkora
Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Neprítomní:

Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Rajček

Ing. Dušan Botka
Starosta obce:
Zástupca starostu: Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Rôzne
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia

\J N úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.

2. / Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.

3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vojtech Andor, Martin Urbančok
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Následne starosta obce navrhol zaradiť do programu zasadnutia prerokovanie „Protestu
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2005, v časti: čl. 18 ods. 2, písm. a), čl.22, čl. 29, čl. 43 ods. 1 predmetného VZN“ zo dňa
1.12.2005, zaslaného Okresnou prokuratúrou v Galante.

- 2 4a) Prerokovanie protestu prokurátora
- starosta obce prečítal „Protest prokurátora č. Pd 3046/05 - 1“, zo dňa 1.12.2005, zaslaný
Okresnou prokuratúrou v Galante a navrhol prokuratúrou vytýkané nedostatky odstrániť
v návrhu nového VZN na rok 2006.

OZ prijalo
Uznesenie č. 42/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie „Protest prokurátora“ proti
Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2005. Ukladá
Obecnému úradu vo Veľkom Grobe zistené nedostatky odstrániť pri tvorbe nového
„Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006“.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4b) Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2006
- každý poslanec dostal materiály návrhu VZN spolu s pozvánkou na zasadnutie
- predkladá Anna Simandelová
Ing. Šmahel — navrhol zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
( predajcovia) na 300,- Sk/deô.

- p. Simandelová - navrhla prejednať problematiku určovania poplatku za komunálny odpad
na rok 2006 ( hlavne sadzbu poplatku pre „živnostníkov“ )
Ing. Šmahel ( konateľ spoločnosti Agropek-team ) - poukázal na vysoký poplatok za
komunálny odpad v prípade sadzby poplatku, v závislosti od počtu zamestnancov

Po prejednaní všetkých návrhov a pripomienok OZ prijalo

Uznesenie č. 43/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predložený návrh a týmto vydáva VZN
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006 so zapracovaním pripomienok.
Za hlasovalo: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

/ Žiadosti a došlé spisy
5.
a) Ján Ingeli, Bratislavská 2, Senec - žiadosť o vysporiadanie pozemku odkúpením alebo
zámenou pozemku v intraviláne obce

- 3 - starosta obce prečítal žiadosť a priblížil prítomným situáciu s vyvlastnením parcely 81/2
v katastrálnom území obce Veľký Grob, na časti ktorej stojí súčasná materská škola. Žiadateľ
žiada o vysporiadanie pozemku spôsobom odkúpenia parcely obcou alebo jej zámenou za
parcelu v intraviláne obce

OZ prijalo
Uznesenie č. 44/2005
Obecný úrad vo Veľkom Grobe schvaľuje odkúpenie parcely č. 81/2 - orná pôda o výmere
246 m2 v katastrálnom území obce Veľký Grob pod súčasnou materskou školou od Jána
Ingeliho, Bratislavská 2, Senec za dohodnutú cenu 100,- Sk/m2.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Evanjelický a.v. farský úrad Veľký Grob - žiadosť o príspevok k vianočným sviatkom
a príspevok z ročpočtu obce na rok 2006
c) Rímsko - katolícky farský úrad Čataj - filiálka Veľký Grob - žiadosť o príspevok
k vianočným sviatkom
- starosta prečítal žiadosti
OZ prijalo

Uznesenie č. 45/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie príspevku na vianočné
balíčky a výzdobu k Vianociam vo výške po 3000,- Sk pre každú cirkev. Finančný príspevok
z rozpočtu obce na rok 2006 bude prerokovaný pri tvorbe rozpočtu na rok 2006.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Klub naturálnej kulturistiky, Veľký Grob - žiadosť o príspevok z rozpočtu na rok 2006
- starosta prečítal žiadosť
OZ prijalo

Uznesenie č. 46/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe žiadosť Klubu naturálnej kulturistiky vo Veľkom
Grobe berie na vedomie. O príspevku rozhodne pri tvorbe rozpočtu na rok 2006.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 4 e) Žiadosti obyvateľov so ZŤP o finančný príspevok k Vianociam
- predložil Ján Ingeli, predseda sociálnej komisie, prečítal žiadosti a návrh na rozdelenie
príspevku

OZ prijalo
Uznesenie č. 47/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre
týchto ZŤP obyvateľov obce:
Peter Šelinga, Veľký Grob č. 335
Katarína Hebortová, Veľký Grob č. 234
Štefan Bart, Veľký Grob č. 243
Štefan Gálik, Veľký Grob č. 291
Peter Rigo, Veľký Grob 239
Marek Bart, Veľký Grob č. 22
Ľudovít Klenovič, Veľký Grob č. 413
Karol Molnár, Veľký Grob č. 180,
vo výške 2 000,- Sk pre každého.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok - žiadosť o finančnú podporu k Vianociam pre
Richarda a Blažeja Szabových
- žiadosť prečítal Ján Ingeli, predseda sociálnej komisie a zároveň predložil návrh na
príspevok

OZ prijalo
Uznesenie č. 48/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo
výške 500,- Sk pre každého z menovaných. Príspevok bude poukázaný na účet Komunity
Kráľovnej pokoja Močenok.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržala sa: 0
g) Milan Viglaš, Veľký Grob č. 33 - žiadosť o príspevok k Vianočným sviatkom
- žiadosť predložil Ján Ingeli, predseda sociálnej komisie
- priblížil nepriaznivú finančnú situáciu menovaného, nakoľko mu od augusta 2005 Sociálna
poisťovňa nevypracovala rozhodnutie o dôchodku,
- navrhol poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci menovanému vo výške 3 000,- Sk,
so splatnosťou do 30.6.2006.

OZ prijalo

- 5 Uznesenie č. 49/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci
pre Milana Viglaša vo výške 3 000,- Sk s termínom vrátenia najneskôr do 30.6.2006.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Rôzne
a) starosta obce podal aktuálne informácie o stave príprav na výstavbu kanalizácie a priblížil
prezentáciu štúdie o odkanalizovaní oblasti - Senec a okolie zo dňa 14.12.2005.
OZ prijalo

Uznesenie č. 50/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o stave príprav na výstavbu kanalizácie
v obci berie ne vedomie.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Tibor Rajt - sťažnosť na starostu obce
- starosta prečítal sťažnosť Tibora Rajta, adresovanú Ministerstvu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave, ktorú následne Ministerstvo zaslalo na prešetrenie hlavnému
kontrolórovi obce
- starosta informoval o prešetrení a riešení sťažnosti hlavným kontrolórom obce

OZ prijalo
Uznesenie č. 51/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o podanej a riešenej sťažnosti Tibora
Rajta berie na vedomie.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7J Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 11/2005 - odstránenie starej požiarnej zbrojnice - zatiaľ nezrealizované
34/2005 - zhodnocovanie organických odpadov - poslanci majú predložiť
návrh na umiestnenie kompostáme
35/2005 - pristúpenie do združenia na separovaný zber - zrealizované
36/2005 - žiadateľ Roman Bart - vyrozumený
37/2005 - výzva doručená, uskutočnené naloženie odpadu HON-om do dvora
2 x pristavený a vyvezený kontajner
39/2005 - web. stránka sa pripravuje

- 6 -

8. / Diskusia
- starosta informoval prítomných o skutočnosti, že s platnosťou nového zákona bude musieť
mať každá verejná budova energetický audit
- navrhol zaradiť výdavky spojené s energetickým auditom obecných budov do rozpočtu na
rok 2006

9./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.
Vo Veľkom Grobe dňa 15.12.2005

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Ing. Vojtech Andor

Martin Urbančok

Starosta obce:....
Ing. Dušan Botka

Zástupca starostu:
Ján Ingeli
v

(Pozvánka
na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe, ktoré sa uskutoční

15. decembra 2005 o 1900 hodine

(štvrtok )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006
Žiadosti a došlé spisy
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Záver zasadnutia

Verím, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť. Zároveň žiadam
o dochvíľnosť k hodine zasadnutia.

Veľký Grob 9.12.2005

Ing. Dušan B o t k a
starosta obce Veľký Grob

