OBEC VEĽKÝ GROB - OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 26.09.2019
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Mgr. Štefan Ingeli, Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, JUDr. PhDr. Roman Hebort,
Roman Brinza, Ing. Marek Griga,
Ing. Vojtech Andor (prítomný až od bodu č.6 Zmeny a doplnky Územného plánu)
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0
Hostia (pozri prezenčnú listinu).

Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a došlé spisy
Zmeny a doplnky Územného plánu - prerokovanie
Návrh VZN č. 3/2019 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných
priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Veľký Grob
Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o výške čiastočnej úhrady
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ s materskou školou Veľký Grob
Zmeny v rozpočte 2019
Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali
prezenčnú listinu.
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2.

Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Iveta Rigová.

3.

Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia.

Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.

Kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva.

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

5.

Žiadosti a došlé spisy

1)

spis č. OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2179/2019 – zo dňa 1.7.2019

Žiadosť Základnej školy s materskou školou Veľký Grob o navýšenie rozpočtu na
originálne kompetencie.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením rozpočtu na originálne kompetencie pre ZŠ
a MŠ Veľký Grob o sumu 10 000 eur pre rok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2)

spis č. OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2183/2019 – zo dňa 24.9.2019
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Žiadosť obyvateľov obytného domu č. 413 vo Veľkom Grobe o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve Obce Veľký Grob.
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký
Grob, parcela reg. C, parc. č. 1055/5 o výmere 187m², parc. č. 1055/X1 o výmere 75m² a parc.
č. 1055/X2 o výmere 396 m² v prospech žiadateľov. Zároveň poveruje žiadateľov vypracovať
na vlastné náklady k predmetným pozemkom znalecký posudok, návrh kúpno-predajnej
zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností a predložiť ich na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva na prerokovanie za účelom stanovenia kúpnej ceny a podmienok
predaja.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3)

spis č.OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2202/2019 – zo dňa 26.9.2019
Žiadosť Mgr. Tomáša Bunčeka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Veľký

Grob.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Veľký
Grob, parcela reg. E, parc. č. 672 o výmere 35m², parc. č. 674 o výmere 535m² a parcela reg.
C, parc. č. 719 o výmere 350 m², parc. č. 720/1 o výmere 173 m² v prospech žiadateľa. Zároveň
poveruje žiadateľa vypracovať na vlastné náklady k predmetným pozemkom znalecký posudok,
návrh kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností a predložiť ich na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva na prerokovanie za účelom stanovenia kúpnej
ceny a podmienok predaja.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4)

spis č. 263/2019 – číslo záznamu 1877/2019 – zo dňa 10.06.2019

Žiadosť Jarmily Matulovej o vydržanie pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č.
1698, parcela E č.659/10 v k.ú. Veľký Grob.
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so žiadosťou Jarmily Matulovej
o vysporiadanie pozemku parcela E parc. č.659/10 v k.ú. Veľký Grob vydržaním.
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Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

6.

Zmeny a doplnky Územného plánu

Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so zmenou územného plánu obce
Veľký Grob a zároveň poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa územného plánu obce,
odborne spôsobilú osobu podľa § 2 a) stavebného zákona pre obstarávanie územného plánu
obce.
Hlasovanie:
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje nasledovné požiadavky žiadateľov
o zmenu územného plánu, ktoré budú predmetom riešenia tejto zmeny územného plánu.
Náklady spojené s obstarávaním zmeny Územného plánu budú financovať záujemcovia o
zmenu Územného plánu v zmysle stavebného zákona.
Žiadateľ obec Veľký Grob:
Požiadavka na doplnenie - rozšírenie v lokalite Parlag z V1 na A1
Požiadavka na doplnenie - rozšírenie v lokalite Konopniská z V1 na A1
Požiadavka na doplnenie - zmeny na parcele par. C č. 742, 741/2, 740/1, 741/3, 739,
741/1 z B2 na A2
Požiadavka na doplnenie - zmeny na parcele č. 1053/4 z E4 na A1
Požiadavka na doplnenie - zmeny na parcele č. 456/1, 456/4, 456/6, 457/1, 454/2,
občianska vybavenosť
Požiadavka na doplnenie - zmenu na parcele par. C č. 23/13 z B1 na A1
Požiadavka na doplnenie - zmenu na parcele par. E č. 966 z C3 na záhradkársku
osadu
Požiadavka na doplnenie - rozšírenie v lokalite Tárnok zmiešaná funkcia- rekreácia a
nízko podlažná výstavba
Požiadavka na doplnenie - rozšírenie v lokalite Čadíky - ťažba štrkopieskov
Požiadavka na doplnenie - zmena na parcele par. C č. 2305/2, 407, 408/4, 410/1 z E4
na A1
Požiadavka na doplnenie - zmena na parcele par. C č.410/2 z E4 na B2
Požiadavka na doplnenie - zmena na parcele par. E č. 1439 na B2
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Hlasovanie:
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

7.

Návrh VZN č. 3/2019 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných
priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Veľký Grob

Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu VZN č. 3/2019, ktoré upravuje
parkovanie a odstavovanie vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v
obci Veľký Grob. Návrh VZN č. 3/2019 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote.
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh VZN č. 3/2019 o parkovaní
a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Veľký
Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

8.

Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o výške čiastočnej úhrady
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ s materskou školou Veľký Grob

Starosta ďalej informoval poslancov OZ o návrhu Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2019,
ktorý v pôvodnom VZN dopĺňa článok 3 bod 1 a článok 6. Návrh Dodatku bol zverejnený v
úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č.
1/2019 o výške čiastočnej úhrady nákladov v školskej jedálni pri ZŠ s materskou školou Veľký
Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9.

Zmeny v rozpočte 2019

Uznesenie č. 69/2019
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie zmeny v rozpočte pre rok
2019.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

10.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

Starosta obce informoval prítomných o vykonaných činnostiach v obci. V súčasnosti
prebieha výstavba workout ihriska a altánku na detskom ihrisku, pokračuje sa na dokončovaní
fasády na Zdravotnom stredisku. Obecní pracovníci už fungujú v nových priestoroch garáží.
Spomenul aj blížiaci sa seminár ohľadom odpadov, ktorého sa plánuje zúčastniť.

11.

Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

Poslanec Mgr. Štefan Ingeli sa pýtal na rešpektovanie zákazu vyvážania bioodpadu
a iného odpadu na zberný dvor vyhradený pre zber konárov. Následne sa viedla diskusia
o problematike s parkovaním pred bytovkou č.522.

12. Diskusia
Na úvod diskusie pani Zuzana Lukáčová oboznámila obecné zastupiteľstvo
s výsledkom zasadnutia Rady školy a s problémom, ktorý má s výpočtom objemu fin.
prostriedkov na mzdy a činnosť ZŠ s MŠ. Uviedla, že ešte 4.9. 2019 na Obecný úrad poslala
email s požiadavkami na konkrétne informácie ohľadom platieb medzi obcou a školou, nebolo
jej však vyhovené. Podľa jej názoru obec nesprávne pristupuje k výpočtu objemu fin.
prostriedkov na mzdy a činnosť ZŠ s MŠ a následne poslancom a starostovi formou tabuliek
poskytla svoj spôsob výpočtov. Zároveň vyjadrila nespokojnosť s tým, že nebola pozvaná na
pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 25.9.2019 medzi starostom obce a poslancami a na
ktorom sa malo podľa jej informácií financovanie školy prejednávať. Starosta obce jej oponoval
tým, že išlo o pracovné stretnutie členov obecného zastupiteľstva, ktoré bolo neverejné.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že financovanie ZŠ s MŠ zo strany obce je v zmysle platných
právnych noriem a vysvetlil, že okrem týchto pravidelných platieb obec zároveň financuje chod
školy a škôlky aj inými spôsobmi, či už údržbou budov, nákupom materiálu a vybavenia, alebo
príspevkom na občianske združenie školy. Do debaty sa zapojil poslanec JUDr. PhDr. Roman
Hebort, ktorý spomenul, že pani Lukáčová bola obecným zastupiteľstvom poverená zvolať
Radu školu a prejednať na ňom hospodárenie školy a konkrétne množstvo finančných
prostriedkov, ktoré ZŠ a MŠ potrebujú na dofinancovanie miezd pre zvyšnú časť roka 2019, čo
nebolo naplnené, pretože túto informáciu z jej príspevku do diskusie nedostal. K téme sa
vyjadril aj poslanec Mgr. Štefan Ingeli, ktorý sa osobne zúčastnil zasadnutia Rady školy. Pani
Lukáčová ďalej informovala zastupiteľstvo o situácií v miestnej MŠ, kde majú kvôli nedostatku
financií pozastavené aktivity a chýbajú im prostriedky na nákup pomôcok a hyg. potrieb.
Obecné zastupiteľstvo jej vysvetlilo, že o situácií v MŠ nebolo zástupkyňou ani riaditeľkou
školy oboznámené a pokiaľ sa takáto situácia vyskytne, je potrebné obec o nej informovať, inak
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ju nemôže riešiť. Ďalej uviedlo, že pani riaditeľka predložila na aktuálnom zasadnutí obecnému
zastupiteľstvu oficiálnu žiadosť s konkrétnou sumou, ktorú škola požaduje na dofinancovanie
kompetencií a tejto žiadosti bolo v plnej miere vyhovené. Zastupiteľstvo berie na vedomie
zistenia Rady školy, ale záväzné je pre nich rozhodnutie riaditeľa školy. V prípade, že škola a
škôlka potrebuje ďalšie navýšenie financií, je potrebné podať konkrétnu žiadosť obecnému
zastupiteľstvu a tá bude prejednaná. V závere svojho príspevku pani Lukáčová upozornila na
potenciálnu chybu v účtovnej závierke zverejnenej na webovej stránke obce, JUDr. PhDr.
Roman Hebort ju ubezpečil, že ekonóm na ňu bude upozornený.
Ako druhá sa do diskusie zapojila pani Popovičová, ktorá upozornila na neaktuálnosť webovej
stránky a požiadala o informácie o nájomných bytoch vo vlastníctve obce. Ďalej sa
informovala, či je v pláne oprava výtlkov. Starosta a poslanec Hebort ju informovali o tom, že
oprava výtlkov je finančne neefektívna a lepším riešením je raz za určité obdobie vymeniť celý
povrch vozovky. Na to je ale potrebné vytvoriť vopred finančnú rezervu. Pani Popovičová na
záver opätovne spomenula záujem vytvárať zo zasadnutí audiovizuálny záznam.
Do diskusie sa zapojil aj pán Viliam Ingeli a odprezentoval svoj postoj k sporu ohľadom
parkovania pred bytovkou č. 522, keďže bol jeho priamym účastníkom. Starosta mu vysvetlil,
že riešením tejto situácie je vytýčenie parkovacích miest a ich následný prenájom. Tento
problém sa bude aktívne riešiť po podaní oficiálnej žiadosti obyvateľov predmetnej bytovky.

13. Návrh na uznesenie
Uznesenie č.70/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:0

13. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe, dňa 26.9.2019
Zapísal: Mgr. Iveta Rigová

Viliam R i g o
starosta obce
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