Zápisnica
napísaná dňa 26. novembra 2009 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort , Mgr. Róbert Kubiš,
Jaroslav Rajček , Ing. Vladimír Rašo, Ing. Milan Sudovský,
Jozef Šenkárik ( príchod o 21.00 h ) , Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Došlé spisy
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
6. Prerokovanie odmeny pre starostu obce
7. Prerokovanie odmeny pre hlavného kontrolóra obce
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:
1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Róbert Kubiš.
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vladimír Rašo a Jaroslav Rajček.
Za hlasovalo: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
( v čase hlasovania neprítomný Jozef Šenkárik )
4./ Došlé spisy
a) Diskusia k návrhu zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Veľký Grob
a investorom Cesty Nitra:
1. Poslanecký návrh zapracovať do zmluvy zatiaľ chýbajúci mechanizmus ročného
vyhodnocovania spolupráce
2. Návrhy na plnenie predmetu spolupráce v nasledujúcom roku:
a. rekonštrukcia komunikácií na dvoch krátkych uliciach v časti Pangery
b. riešenie nového výjazdu z časti Okále na hlavnú cestu do Pustých Uľan

- 2 b) Diskusia k projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Veľký Grob (2.
etapa)“ prostredníctvom schváleného projektu podaného na štrukturálny fond rozvoja
vidieka EÚ:
• celková investícia 127.116 EUR
• potreba zabezpečiť prefinancovanie 95% prostredníctvom bankového
úveru
• počas realizácie – po zemných prácach fakturácia a žiadosť
o prefinancovanie z fondu – použité na zníženie istiny, po odovzdaní
diela zúčtovacia fakturácia a žiadosť o prefinancovanie = predčasné
splatenie úveru
• presťahovanie existujúceho detského ihriska do centra obce
OZ prijalo:
Uznesenie č. 45/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje:
- prijatie úveru v sume 127 116,00 EUR na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Veľký Grob - 2. etapa“( nástupný ostrovček, autobusová zastávka – na
pozemku parc.č. 738 a 740/1 k.ú. Veľký Grob a trhové státie, amfiteáter, detské ihrisko, pitná
fontánka – na pozemku parc.č. 2302 a 619/3 k.ú. Veľký Grob)
- zabezpečenie úveru vo forme vystavenia blankozmenky obce a podpísanie dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
(v čase hlasovania neprítomný Jozef Šenkárik)
c) Diskusia k zlepšeniu komunikácie medzi OZ, Obecným úradom a starostom obce –
návrhy:
• zavedenie pravidelného termínu konania OZ (vždy najbližší štvrtok k 20. dňu v danom
mesiaci )
• uzávierka podávania žiadostí na prerokovanie na OZ bude vždy na 5 dní pred konaním
OZ v danom mesiaci – žiadosti prijaté po tomto termíne budú zaradené do rokovania
až na nasledujúci termín zasadnutia obecného zastupiteľstva
• v prílohe pozvánky (elektronickej) budú uvedené konkrétne body, ktoré majú byť
v danom mesiaci prerokované
d) Mgr. Matej Polaček – Žiadosť o prijatie opatrení smerujúcich k zabezpečeniu verejného
poriadku okolo rod. domu s.č. 242
Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 46/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s pokračovaním aktivít zameraných na
vypracovanie lokálnej stratégie komplexného prístupu k riešeniu rómskej problematiky
v rámci okresu Galanta, ktorej prvým krokom bolo vyplnenie a odovzdanie dotazníka

–3 o rómskej komunite v obci. Zároveň pozýva občanov na otvorenú diskusiu k riešeniu tejto
závažnej otázky v rámci zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
(v čase hlasovania neprítomný Jozef Šenkárik)
e) Ing. Peter Koza a Jana Kozová Chlebíková – darovanie pozemku obci – potreba stanovenia
ceny pozemku ako majetku obce
OZ prijalo:
Uznesenie č. 47/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe týmto uznesením stanovuje cenu darovaného
pozemku s parcelným č. 394/10 a výmerou 132m2 a pozemku s parcelným č. 394/11
a výmere 227m2, na 2,00 EUR/m2.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

f) Jednorazová dávka sociálnej pomoci – predložený zoznam občanov s preukazom ZŤP v
obci
OZ prijalo:
Uznesenie č. 48/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím jednorazovej podpory vo
forme nákupných poukážok na nákup potravín s vylúčením alkoholu a tabakových výrobkov
v Jednote COOP Galanta, prevádzka Veľký Grob pre občanov s preukazom ZŤP v celkovej
výške, ako bola v rozpočte schválená. Po rovnomernom rozdelení na oprávnených občanov to
znamená 25,- EUR na jedného držiteľa preukazu ZŤP podľa zoznamu predloženého dňa
26.11.2009 ÚPSVaR Galanta.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

5./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 41/2009 – vyhlasuje nastúpenie Ing. Sudovského za poslanca OZ
42/2009 – súhlasí s vypracovaním dohody o dlhodobej spolupráci medzi
investorom v lokalite Čadíky a obcou
43/2009 – súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k 2. etape projektu ťažby
štrkopieskov
44/2009 – súhlasí s premiestnením stĺpov do priestoru futbalového ihriska

- 4 6./ Prerokovanie odmeny pre starostu obce
Predkladá zástupca starostu obce Ján Ingeli.
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 49/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú
situáciu a následné zníženie príjmov obecného rozpočtu, neschvaľuje jednorazovú ročnú
odmenu starostovi obce za rok 2009.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
1 (Milan Sudovský)

7./ Prerokovanie odmeny pre hlavného kontrolóra obce
OZ prijalo:
Uznesenie č. 50/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú
situáciu a následné zníženie príjmov obecného rozpočtu, neschvaľuje jednorazovú ročnú
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2009.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
1 (Ing. Milan Sudovský)

9./ Diskusia
a) Doplnenie komisií pri OZ z dôvodu zrušenia mandátu poslanca OZ Viliama Riga
OZ prijalo:
Uznesenie č. 51/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s personálnym doplnením v obsadení
komisie pre verejný poriadok a komisie pre výstavbu a ochranu životného prostredia, a to
poslancom Ing. Milanom Sudovským.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
1 (Ing. Milan Sudovský)

b) Odmena pre poslancov na rok 2010
OZ prijalo:
Uznesenie č. 52/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo na zrušení odmeny poslancov OZ v roku
2010.

- 5 Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
2 (Ján Ingeli, Ing. Daniel Šmahel)
1 (Jaroslav Rajček)

c) Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 53/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo na zverejnení celkovej sumy
negatívneho hospodárskeho výsledku v oblasti odpadového hospodárstva obce spolu
s menným zoznamom všetkých občanov, ktorí poplatok za vývoz odpadu nezaplatia ku dňu
31.12.2009. Dlžníci budú o tomto kroku vopred upovedomení výzvou a vývoz odpadu im
bude okamžite pozastavený.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

d) Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 54/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo aj na zverejnení celkovej sumy
negatívneho hospodárskeho výsledku v oblasti vodného hospodárstva obce spolu s menným
zoznamom všetkých občanov, ktorí poplatok za vodu nezaplatia k dňu 31.12.2009. Dlžníci
budú o tomto kroku vopred upovedomení výzvou a obec podnikne kroky na ich odpojenie od
obecného vodovodu.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

e) Poslanec OZ Jozef Šenkárik oboznámil prítomných
stolnotenisového turnaja

s 1. ročníkom veľkogrobského

OZ prijalo:
Uznesenie č. 55/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo na podpore 1. ročníka veľkogrobského
stolnotenisového turnaja pod záštitou obce sumou 50,-EUR z reprezentačných výdavkov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

9./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
10./ Záver zasadnutia
Nakoľko diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný, starosta
obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

- 6 Vo Veľkom Grobe dňa 26.11.2009.

Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

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

Overovatelia:

Ing. Vladimír Rašo

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

Jaroslav Rajček

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

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

