napísaná dňa 12. apríla 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort
Jaroslav Rajček, Ján Szíkora, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher

Martin Urbančok

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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a došlé spisy
5. Rôzne
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. 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 určení: Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/4. Žiadosti a došlé spisy
a) Zora Blanáriková, Veľký Grob č. 96 a spol. - „Žiadosť o predĺženie pouličného osvetlenia“
- starosta prečítal žiadosť, ktorú majitelia rodinných domov predmetnej časti obce
odôvodňujú zvýšením bezpečnosti a ochrany ich majetku
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Uznesenie č. 6/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje osadenie 1 svietidla naviac na verejné
osvetlenie pre rodinné domy č. 96 a 502.

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

/ Rôzne
5.
a) Prevádzkovanie verejného vodovodu
- starosta obce oboznámil prítomných so zákonom o verejných vodovodoch, z ktorého
vyplýva, že obec musí zamestnať odborného zástupcu na prevádzkovanie verejného
vodovodu ( oslovil RNDr. Vyskočila, ktorý spomínaný druh činnosti vykonáva a pripravil
návrh zmluvy)
- ďalej oboznámil prítomných s činnosťou zástupcu a s predpokladanými finančnými
nákladmi z rozpočtu obce
Uznesenie č. 7/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce v objeme 60 000,- Sk na zabezpečenie výkonu funkcie odborného zástupcu
pre prevádzkovanie obecného vodovodu.

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

b) Informácia o podanej žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obcí ( MF SR)
- starosta oboznámil prítomných s účelom použitia finančných prostriedkov a to vydláždenie
priestranstva pred Domom smútku na miestnom cintoríne v sume cca 270 00,- Sk.

Uznesenie č. 8/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o podaní žiadosti o dotáciu z pôsobnosti
MF SR berie na vedomie.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Informácia o projekte „Program malých grantov“ v rámci „Pilotného projektu DISAM“
- starosta oboznámil prítomných so spisovým projektom a podaním žiadosti o finančný
nenávratný príspevok,
- vypracovaný spisový projekt bol vyhodnotený ako úspešný, obci bol poskytnutý nenávratný
finančný príspevok v sume 49 000,- Sk a v najbližších dňoch bude vypracovaná www.stránka

obce.
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o poskytnutej nenávratnej dotácii vo
výške 49 000,- Sk berie na vedomie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Zdolfin s.r.o., Bratislava - Vodná ťažba štrkopieskov na ložisku Čadíky / Pod brehmi
- obec dala k zámeru zamietavé stanovisko a zástupcovia firmy chcú zistiť podrobnejšie, aké
sú predstavy zástupcov obce a spoločne dosiahnuť pozitívne stanovisko k zámeru (prizvaním
na zasadnutie OZ )
Uznesenie č. 10/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o zámeroch predstaviteľov firmy
Zdolfin s.r.o., Bratislava berie na vedomie.

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

e) „Zaznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob a následnej finančnej
kontrole za obdobie X. — XII. 2005“ - hlavný kontrolór obce p. Mézeš
- záznam prečítala p. Simandelová

Uznesenie č. 11/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe „Záznam o kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob
a následnej finančnej kontrole za obdobie X. — XII.2005“ berie na vedomie.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 2/2006 - prenájom miestností v PZ - zatiaľ sa nová nájomníčka neozvala
3/2006 - zamietavé stanovisko odoslané
4/2006 - ozvučovacia súprava zakúpená
5/2006 - kompresor nainštalovaný
11/2005 - stará PZ - odstránená
34/2005 - kompostáreň -vypúšťa sa pre inú koncepciu ( SOBA)
44/2005 - J. Ingeli, Senec — ešte nemá List vlastníctva
/ Diskusia
7.
Ing. Šmahel - poukázal na neporiadok v „suchom potoku“ a výrub stromov v chotári
starosta — prečítal „Rozhodnutie č: A2005/01766“ Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Galante o schválení výrubu suchých stromov

- 4 p. Ingeli - pokázal na túlavé psy a častejšie umiestňovanie veľkoobjemového kontajnera po
obci
Ing. Andor - poukázal na neporiadok pri rodinnom dom č. 97 (obecný pozemok ), navrhol
zapraviť diery v komunikáciách výtlkovou metódou , rozobral otázku odvodových kanálov na
vodu z „horného konca“ dediny a zlého stavu chodníkov v obci

p.Simandelová - otázka ohľadne zábran na vjazd do obchodu COOP Jednota Veľký Grob
p. Rajček - ponúkol sa, že vybaví „zábranové čapice“

Štefan Hebort - poukázal na neporiadok pri rodinnom dome č. 242 a opätovné spaľovanie
káblov, navrhol osloviť zberné suroviny, ktoré priviezli neporiadok a zložili ho na obecný
pozemok
Ing. Šmahel - navrhol návštevu zberných surovín

87 Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.
Vo Veľkom Grobe dňa 12. apríla 2006

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Rajček
Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce: .............x..ó
Ing. Dušan Botka

Zástupca starostu:
Ján Ingeli

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

12. apríla 2006 o 1900 hodine
(streda )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
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 6.4.2006.

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

