OBEC VEĽKÝ GROB
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 19.11.2021 17:30
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – JUDr. PhDr. Roman Hebort, Ing. Marek Griga
Ospravedlnení poslanci – Roman Brinza, Ing. Vojtech Andor, Jaroslav Uher, Rudolf Ženiš,
Mgr. Štefan Ingeli
Neospravedlnení poslanci –
Hlavný kontrolór obce –
Právny poradca –
Hostia (pozri prezenčnú listinu).

Program rokovania :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.

Interpelácie poslancov

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 a č. 3/2021

8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na
I. polrok 2022

9.

Petícia za zachovanie vidieckeho charakteru centra obce s námestím a
zeleňou

10.

Žiadosti a došlé spisy

11.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

12.

Záver zasadnutia
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Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril starosta obce Viliam Rigo. Na úvod srdečne privítal všetkých
prítomných. Z celkového počtu poslancov (7), boli v čase začatia zasadnutia prítomní 2
poslanci. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta po otvorení zasadnutia v čase 17:30 hod. skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko nie je splnené ustanovenie § 12
ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z celkového
počtu 7 poslancov, boli v čase určenom na začiatok zasadnutia OZ prítomní iba 2 poslanci.
Starosta s prítomnými poslancami, v súlade s rokovacím poriadkom, čakali 15 minút. Keďže
ani v tom čase nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, starosta zasadnutie
v čase 18:00 ukončil. Nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva bude zvolané po
dohode poslancov OZ a starostu.

2.

Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe, dňa 19.11.2021

Zapísal:

Mgr. Iveta Rigová

_______________

Viliam Rigo
starosta obce
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