Zápisnica
napísaná dňa 10.marca 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček,
Ján Szíkora, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Neprítomní:

Ing. Daniel Šmahel

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

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Nastúpenie nového poslanca OZ na uvoľnený mandát, zloženie sľubu poslanca
5. Zriadenie komisie OZ na ochranu verejného záujmu
6. Žiadosti a došlé spisy
7. Rôzne
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:

1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort, Martin Urbančok
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.

Za hlasovalo:8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/4. Nástup nového poslanca
- starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že dňa 3.1.2005 sa poslanec Peter
Záthurecký vzdal mandátu poslanca OZ vo Veľkom Grobe z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti. Na základe výsledkov volieb poslancov OZ náhradníkmi sú:
Katarina Andorová, Ing. Ronald Gálik, Alexander Marculinec, Ľubor Svec, Ján Stasinka.
Prvá náhradníčka,Katarína Andorová, sa vzhľadom na dlhodobý pobyt v zahraničí nemôže
ujať mandátu poslanca. Druhý náhradník Ing. Ronald Gálik prejavil záujem ujať sa mandátu
poslanca OZ.
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- 2 Následne bol vykonaný akt zloženia sFubu poslanca OZ.
Ing. Ronald Gálik zložil do rúk starostu obce predpísaný sFub poslanca OZ a následne sa ujal
výkonu mandátu poslanca OZ vo Veľkom Grobe.

Uznesenie č. 1/2005
Obecné zastupiteFstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu
poslanca Petra Záthureckého dňom 3.1.2005.
Obecné zastupiteFstvo zároveň vyhlasuje nastúpenie náhradníka Ing. Ronalda Gálika na
uvoľnený mandát poslanca OZ vo Veľkom Grobe. Ing. Ronald Gálik zložil predpísaný sľub
poslanca OZ.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5a/ Zriadenie komisie OZ na ochranu verejného záujmu
- starosta obce oboznámil poslancov so znením ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a z toho vyplývajúcou
potrebou zriadiť komisiu OZ na ochranu verejného záujmu. Komisia musí byť najmenej 3členná, jej členmi môžu byť len poslanci OZ a jej zloženie je zo zákona určené : za každú
politickú stranu 1 člen a taktiež 1 člen z NEKA, pokiaľ v OZ taký je
- starosta obce oboznámil prítomných s politickým zložením Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Grobe: DS
- Hebort, Šmahel,Szíkora, Andor, Gálik
HZDS - Uher, Urbančok
SDĽ
- Ingeli, Rajček
NEKA - žiadny poslanec
Počas prerokovávania tohto bodu bolo navrhnuté zloženie komisie takto: Ing. Ronald Gálik,
Jaroslav Uher, Jaroslav Rajček

Uznesenie č. 2/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zriaďuje dňom 10.3.2005 komisiu na ochranu
verejného záujmu v tomto zložení: predseda - Ing. Ronald Gálik
členovia - Jaroslav Uher, Jaroslav Rajček.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5b/ Zmena predsedu komisie školstva a vzdelávania
Vzhľadom na vzdanie sa mandátu poslanca Petra Záthureckého, ktorý bol zároveň predsedom
komisie pre školstvo a vzdelávanie je potrebné doplniť člena komisie, ktorý by bol zároveň aj
jej predsedom.
Nakoľko navrhnutý poslanec Ing. Daniel Šmahel nie je prítomný, obecné zastupiteľstvo
rozhodne v tejto veci na najbližšom zasadnutí.

/ Žiadosti a došlé spisy
6.
a) Žiadosť starostu obce Staškovce o finančný príspevok na dostavbu kultúrneho domu
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- 3 - starosta obce prečítal žiadosť

Uznesenie č. 3/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku obci
Staškovce.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Mgr. Branislav Augustín, Veľký Grob č. 360 — Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č. 159
a 160 v katastrálnom území obce Veľký Grob , ktoré sú vlastníctvom obce ( stará požiarna
zbrojnica)
- starosta obce prečítal žiadosť

p. Uher - navrhol predať predmetný pozemok
p. Gálik - poukázal na skutočnosť, že v minulosti sa na predmetnom pozemku mala
uskutočniť stavba miestneho trhoviska. Nakoľko k spomínanej stavbe neprišlo, navrhuje
predaj pozemku žiadateľovi
p.Andor - nesúhlasí s predajom žiadnych obecných pozemkov
p.Ingeli - poukázal na neporiadok na predmetnom pozemku
Uznesenie č. 4/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe v tejto veci dnes nerozhodne, rozhodne na
najbližšom zasadnutí OZ. Obecné zastupiteľstvo vyzve p.Šida, ktorého žiadosť o odkúpenie
pozemku bola zamietnutá, aby opäť zhodnotil svoj záujem o predmetnú parcelu.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa

7. / Rôzne
a) Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok - ďakovný list za poskytnutie finančného príspevku
pre Richarda a Blažeja Szabových
- starosta obce prečítal ďakovný list
Uznesenie č. 5/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe ďakovný list z detského domova a domova
sociálnych služieb „Komunita Kráľovnej pokoja“ v Močenku berie na vedomie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č.:
- 48/2004 - lekáreň pripravená na začatie prevádzky

- 4 - 54/2004 - Agropek- team spot s r.o. - odložená splátka dane - uhradená 22.12.2004
- 57/2004 - príspevky pre cirkvi po 3 000,-Sk — zrealizované
- 58/2004 - faktúra pre zdravotné stredisko (MUDr. Kalašová) - uhradená
- 59/2004 - príspevok pre „Komunitu Kráľovnej pokoja“ — poskytnutý vo výške 2x500,- Sk
- 60/2004 - finančný príspevok pre občanov so ZŤP - poskytnutý

9 J Diskusia
- starosta obce predložil zoznam nezamestnaných v obci, z ktorých je možné urobiť výber pre
vykonávanie VPP. Vybrať sa dá iba z uchádzačov, ktorí sú v hmotnej núdzi.
p. Rajček - poukázal na stále pretrvávajúci problém neporiadku okolo rodinného domu
súpisné číslo 97 (vo vlastníctve obce)
Uznesenie č. 6/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe doporučuje starostovi obce zadať vypracovanie
statického posudku na rodinný dom s.č. 97 do 31.3.2005. Podľa výsledkov statického
posudku OZ prijme ďalšie uznesenie s cieľom riešenia tohto problému.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Rajček - ak neuposlúchnu nájomníci rodinného domu s.č. 97 výzvy obecného úradu na
upratanie neporiadku v okolí domu, Agropek-team spol. s r.o. zapožičia hon a neporiadok
im zhodí do dvora

p. Urbančok - zoženie príslušníka PZ, ktorý by sa zúčastnil tejto akcie
p. Rajček - otázky ohľadne smetiska v časti obce - Tamok
- starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že skládka má byť uzatvorená do
konca marca 2005

p. Rajček - otázky ohľadne kanalizácie obce
- starosta obce informoval poslancov o opätovnom stretnutí starostov dotknutých obcí a
poukázal tiež na možnosť vytvorenia vlastnej čističky s využitím vlastných finančných
zdrojov, úveru a štátnych fondov ( napr. enviromentálny fond)

- otázky ohľadne parkoviska pri cintoríne

Uznesenie č. 7/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe doporučuje starostovi obce skontaktovať sa
s vlastníkmi pozemkov pare. č. 24 vo veci riešenia parkoviska pri miestnom cintoríne.

- 5 Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0

p. Rajček - poukázal na potrebu prešetrenia situácie s otváraním miestnej základnej školy
pre údajné časté oneskorenie

Uznesenie č. 8/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje komisiu pre školstvo a mládež pri OZ vo
Veľkom Grobe preveriť situáciu s otváraním Základnej školy 1 .-4. ročník s materskou školou
vo Veľkom Grobe pre údajné oneskorenia.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa : 0
/ Záver zasadnutia
10.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 10.3.2005

Zapisovateľka: Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Hebort

Martin Urbančok

Starosta obce:.............
Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu:..................................
Ján Ingeli

- 5 -

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0

p. Rajček - poukázal na potrebu prešetrenia situácie s otváraním miestnej základnej školy
pre údajné časté oneskorenie

Uznesenie č. 8/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje komisiu pre Školstvo a mládež pri OZ vo
Veľkom Grobe preveriť situáciu s otváraním Základnej školy 1.-4. ročník s materskou školou
vo Veľkom Grobe pre údajné oneskorenia.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa : 0
10./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 10.3.2005

Zapisovateľka: Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Hebort

Martin Urbančok

Starosta obce:....
Ing. Dušan Botka

.
Zástupca starostu:.......... .yí...v.....y*........ t/Ján Ingeli

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

10. marca 2005 o 1900 hodine

(štvrtok !!! )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Nastúpenie nového poslanca OZ na uvoľnený mandát, zloženie sľubu poslanca
Zriadenie komisie OZ na ochranu verejného záujmu
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 4.3.2005

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

