Zápisnica
napísaná dňa 6. mája 2010 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.
Prítomní:

Jaroslav Hebort, Ing. Milan Sudovský, Jozef Šenkárik , Ing. Vladimír
Rašo, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Rajček, Ing. Jana Bučanová
Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš

Neprítomní:

0

Starosta:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Došlé spisy
6. Diskusia
7. Návrhy na uznesenia
8. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:
1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bol určený Róbert Kubiš
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Šenkárik, Ing. Vladimír Rašo
Hlasovanie
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 11/2010 – súhlasí s uzavretím darovacej zmluvy so spoločnosťou s r.o.
PRODOM –STAV, Bratislava( vodovodný systém )
12/2010 – navrhuje postupovať pri odkupovaní obecného pozemku v zmysle
uznesenia z 28.5.1998 ( Jaroslav Ženiš )
13/2010 – žiada doplniť žiadosť o odkúpenie obecného pozemku ( Ing. Dušan
Dolnák)
14/2010 – žiada doplniť žiadosť o odkúpenie obecného pozemku ( Róbert
Kováč)
15/2010 – nesúhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy s Ing. Kaláberom
16/2010 – súhlasí so zriadením vecného bremena ( NN prípojka )
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a) Irena Krákorníková, Veľký Grob 277 – žiadosť o prešetrenie prechodu cez súkromný
pozemok
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo veci žiadosti pani Ireny Krákorníkovej navrhuje
zabezpečiť priechodnosť cesty a ochranu majetku nasledovným spôsobom:
1. osloviť majiteľov protiľahlého domu, aby z obecnej plochy pred domom odstránili 2
tuje, a to do 30 dní
2. Ak sa tak v danej lehote nestane, predmetné stromy sa vyrežú v réžii obce.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 1 (Milan Sudovský)
Zdržal sa: 0
b) Ing. Dušan Dolnák, Bratislava – doplnenie žiadosti
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 18/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo veci žiadosti Ing. Dušana Dolnáka o odkúpenie
obecného pozemku pred jeho parcelou, po predložení dodatočných dokumentov, súhlasí so
začatím celého procesu vymedzením parcely, určením ceny súdnym znalcom a vypracovaním
kúpno-predajnej zmluvy v réžii žiadateľa. Tento súhlas a následný proces platí aj pre
susedného žiadateľa pána Róberta Kováča.
Hlasovanie
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Pavol Fiala, Veľký Grob 343 – dotaz ohľadne ciest v obci
OZ prijalo:
Uznesenie č. 19/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s objednaním odborných prác za účelom
opravy miestnych komunikácií v obci. Navrhuje osloviť aj firmu Cesty Nitra a.s.
Hlasovanie
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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a.) Nová strecha nad šatňami na futbalovom ihrisku
Jozef Šenkárik informoval ostatných poslancov o ukončení prác na novej streche. V diskusii
o stekaní vody zo susednej stavby poslanci navrhujú, aby tento problém riešili športovci
iniciatívne sami s majiteľom susednej budovy, prípadne vykopaním drenážnej jamy.
Prostriedky na rekonštrukciu strechy vyčlenené z rozpočtu boli už vyčerpané a poslanci
nesúhlasia s ďalšou investíciou do novej strechy.
b.) Starosta objasnil situáciu so stavbou zastávky a trhoviska v centre obce, kde došlo vinou
dodávateľa k dodaniu nekvalitného materiálu, ktorý musel byť na jeho náklady vymenený.
Financií obce sa tieto nadpráce nedotknú.
c.) Veľkokapacitné kontajnery – poslanci navrhujú, aby sa kontajnery pristavovali
v popoludňajších hodinách, ďalej aby sa o pristavení kontajnera informovalo s predstihom
vopred, prípadne aby sa dohodol brigádnik, ktorý by dozeral na hospodárne využívanie
priestoru v kontajneri a ukladanie odpadu, ďalej zvážiť ďalšie miesta pre umiestnenie
kontajnera. Cieľom opatrení je, aby sa dalo odviezť čo najviac a služba sa sprístupnila aj
občanom, ktorí sú cez deň v práci. Prípadne zvážiť pristavenie väčšieho kontajnera so
„zamykacími dverami“, ktorý by bol pristavený v piatok a sprístupnený len v sobotu a vždy
na jednom mieste v strede obce.
d.) Budovanie motokrosovej dráhy a rampy na prístupových miestach – poslanci v diskusii na
jednej strane oceňujú prínos partie k zlepšeniu prostredia (zamedzenie vývozu cez vinohrady,
čiastočné zavezenie smetiska) a ústretový prístup k akcii „Veľkogrobská 15“, na druhej strane
stále konštatovali, že nadšenci motokrosu stále nepredložili sľúbené dokumenty o založení
občianskeho združenia, stanovy a prevádzkový poriadok a neurčili zodpovedné osoby, ktoré
budú mať areál na starosti.
e.) Dopravné značenie pri odbočke na Tarnok – poslanci navrhujú požiadať dopravný
inšpektorát, resp. VÚC o inštaláciu značky „Koniec všetkých zákazov“ za zastávku v smere
na Pusté Uľany, nakoľko teraz platí znížená rýchlosť až po nasledujúcu obec Pusté Uľany.
Zároveň nainštalovať zníženie rýchlosti a jej koniec v rovnakom zmysle aj v protismere.
8./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva boli texty uznesení v rámci kontroly
preverené.
9./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vo Veľkom Grobe dňa 6.5.2010
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Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

.......................................................

Overovatelia:

Ing. Vladimír Rašo

.......................................................

Jozef Šenkárik

.......................................................

Starosta obce:........................................Zástupca starostu: .......................................................
RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

