napísaná dňa 13. decembra 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort, Mgr. Róbert Kubiš,
Jaroslav Rajček, Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo, Jozef Šenkárik,
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. VZN - o poskytovaní dotácií
5. Doplnenie členov komisií
6. Plat a odmeny starostu obce
7. Plat a odmeny kontrolóra obce
8. Žiadosti a došlé spisy
9. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
10. Diskusia
11. Návrhy na uznesenia
12. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.

3 J Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vladimír Rašo a Viliam Rigo. Voľba
prebehla hlasovaním.

Za hlasovalo. 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4 J VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým
osobám v obci Veľký Grob
Starosta obce priblížil prítomným VZN, ktoré je vypracované v súlade s platnou právnou
úpravou.
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OZ prijalo:
Uznesenie č. 103/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje VZN o poskytovaní dotácií a návratných
finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce Veľký Grob.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Doplnenie členov komisií.
Vo väzbe na Uznesenie č. 56/2006 a Uznesenie č. 60/2006 z 29.12.2006 predsedovia komisií
predložili doplnené zloženie komisií pri OZ.
OZ prijalo.

Uznesenie č. 104/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje nasledovné zloženie komisií pri OZ :

1. / Komisia pre verejný poriadok: predseda Ing. Vladimír Rašo, členovia Viliam Rigo, Juraj
Marculinec, Jaroslav Uher ml., Jaroslav Ingeli
2. / Komisia na ochranu verejného záujmu a sociálne problémy: predseda Jaroslav Hebort,
členovia Jaroslav Rajček, Ján Ingeli, Eva Tallová
3. / Komisia pre školstvo, kultúru, vzdelávanie a šport: predseda Jozef Senkárik, členovia Mgr.
Janka Brinzová, Ing. Peter Fabuš, Mgr. Jana Martinčeková, Mgr. Mária Pešková
4. / Komisia pre výstavbu a ochranu životného prostredia: predseda Jaroslav Rajček, členovia
Mgr. Róbert Kubiš, Viliam Rigo

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Plat a odmena starostu obce
Starosta obce priblížil prítomným znenie Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
z ktorého vyplýva, že plat starostu sa určuje ako násobok priemernej mesačnej mzdy
pracovníka v NH SR za predchádzajúci kalendárny rok. V obci Veľký Grob to predstavuje
2,2- násobok.
V ďalšej časti bola po diskusných príspevkoch navrhnutá odmena k platu starostu vo výške
20Z.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 105/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe stanovuje odmenu k platu pre starostu obce vo
výške 20Z s platnosťou od 1.1.2008.
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Za hlasovalo: 6 poslancov : Ján Ingeli, Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček, Viliam Rigo,
Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel
Proti: 3 poslanci: Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš, Ing. Vladimír Rašo
( požadovali zachovanie pôvodného stavu)
Zdržal sa: 0

/ Plat a odmeny kontrolóra obce
7.
Po diskusných príspevkoch bola navrhnutá odmena 25 Z.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 106/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce za
obdobie 1 - 12/2007 vo výške 25 Z z celkového ročného platu.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Žiadosti a došlé spisy
a) Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok - Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam pre
Richarda a Blažeja Szabových
OZ prijalo:

Uznesenie č. 107/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre
Richarda a Blažeja Szabových vo výške po 500,- Sk pre každého z nich. Príspevok bude
poukázaný na účet Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Žiadosti občanov ZŤP o jednorazovú dávku sociálnej pomoci k Vianociam
Po prečítaní jednotlivých žiadostí a diskusii OZ prijalo

Uznesenie č. 108/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej
pomoci formou nákupných poukážok na nákup potravín s vylúčením nákupu alkoholu
a tabakových výrobkov pre týchto občanov ZŤP:
Štefan Gálik ml., Veľký Grob č. 291
Katarína Hebortová, Veľký Grob č. 234
Štefan Bart, ml., Veľký Grob č. 243
Marek Bart, Veľký Grob č. 22
Peter Rigo, Veľký Grob č. 239
Karol Molnár, Veľký Grob č. 180
Peter Šelinga, Veľký Grob č. 335

• 4 Milan Dani š, Veľký Grob č. 111, v sume 2 000,- Sk na osobu.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Š K Viktória, klub naturálnej kulturistiky a fitnes - Žiadosť o rozšírenie priestorov

posilňovne v kultúrnom dome
OZ prijalo

Uznesenie č. 109/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo veci rozšírenia priestorov posilňovne pre ŠK
Viktória, klub naturálnej kulturistiky a fitnes rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ, po
obhliadke predmetných priestorov (o 18,00 hod, v deň zasadnutia OZ).
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Gravel Group spol. s r.o., Skalité 855 - Žiadosť o zahrnutie pozemku parc.č. 996
v katastrálnom území obce Veľký Grob do ÚP obce na vybudovanie Logistického centra Logistic Veľký Grob
- zástupca finny priblížil prítomným ideu vybudovania logistického centra na predmetnom

pozemku
Po následnej diskusii OZ pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č. 110/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nedokázalo vo veci zahrnutia pozemku parc.č. 996
v katastrálnom území obce Veľký Grob do l’P obce rozhodnúť, nakoľko

- za zahrnutie pozemku do ÚP hlasovali 4 poslanci ( Jaroslav Hebort, , Mgr. Róbert Kubiš,
Viliam Rigo ,Jozef Šenkárik)
- proti zahrnutiu hlasovali 4 poslanci ( Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Rajček, Ing.
Vladimír RaŠo, Ing. Daniel Šmahel ) a hlasovania sa zdržal Ján Ingeli.
e) Fridrich Bihari, Veľký Grob 242 - Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky vo
výške 15 000,- Sk z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a finančných nákladov na
prisúdené opatrovníctvo svojho nesvojprávneho syna
Po diskusii OZ prijalo:

Uznesenie č. 111/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s poskytnutím návratnej finančnej pôžičky
vsume 15 000,- Sk pre Fridricha Bihariho, z dôvodu jeho dlžôb na miestnych daniach
a miesmom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Milan Daniš, Veľký Grob č. 111, v sume 2 000,- Sk na osobu.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) SK Viktória, klub naturálnej kulturistiky a fitnes - Žiadosť o rozšírenie priestorov
posilňovne v kultúrnom dome

OZ prijalo

Uznesenie č. 109/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo veci rozšírenia priestorov posilňovne pre ŠK
Viktória, klub naturálnej kulturistiky a fitnes rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ, po
obhliadke predmetných priestorov (o 18,00 hod. v deň zasadnutia OZ ).
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Gravel Group spol. s r.o., Skalíte 855 - Žiadosť o zahrnutie pozemku parc.č. 996
v katastrálnom území obce Veľký Grob do ÚP obce na vybudovanie Logistického centra Logistic Veľký Grob
- zástupca firmy priblížil prítomným ideu vybudovania logistického centra na predmetnom
pozemku
Po následnej diskusii OZ pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č. 110/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nedokázalo vo veci zahrnutia pozemku parc.č. 996
v katastrálnom území obce Veľký Grob do ÚP obce rozhodnúť, nakoľko

- za zahrnutie pozemku do ÚP hlasovali 4 poslanci ( Jaroslav Hebort, , Mgr. Róbert Kubiš,
Viliam Rigo Jozef Šenkárik)
- proti zahrnutiu hlasovali 4 poslanci (Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Rajček, Ing.
Vladimír Rašo, Ing. Daniel Šmahel) a hlasovania sa zdržal Ján Ingeli.

e) Fridrich Bihari, Veľký Grob 242 - Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky vo
výške 15 000,- Sk z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a finančných nákladov na
prisúdené opatrovníctvo svojho nesvojprávneho syna
Po diskusii OZ prijalo:

Uznesenie č. 111/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s poskytnutím návratnej finančnej pôžičky
v sume 15 000,- Sk pre Fridricha Bihariho, z dôvodu jeho dlžôb na miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

- 5 Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9.
Uznesenie č. 87/2007 - schvaľuje (čerpanie rozpočtu za rok 2007)
88/2007 - schvaľuje (návrh VZN daň a DO )
89/2007 - súhlasí (inventarizácia majetku)
90/2007 - schvaľuje ( vyraďovacia komisia)
91/2007 - nemá výhrady (p. Gálik ...)
92/2007 - riešené v bode 8d) - Uznesenie č. 110/2007
93/2007 - súhlasí (zníženie poplatku za vodu, p. Pišný )
94/2007 - odkladá prerokovanie (p. Prístavková - dedička)
95/2007 - konštatuje - plochy sú súčasťou budúcej výstavby (p. Hanko - cesta)
96/2007 - berie na vedomie (Agropek - Team - mostová váha)
97/2007 - schvaľuje (požiadavka JD - Dom sociálnych služieb)
98/2007 - berie na vedomie ( Šášrovaló a zberný dvor)
99/2007 - berie na vedomie (kontrola KSÚ v Trnave )
100/2007 - súhlasí ( zateplenie dverí v KD)
101/2007 - schvaľuje (deratizácia Veľký Grob a Tamok)
102/2007 - určuje ( miesto a čas sobáša)

/ Rôzne a diskusia
10.
a) Informácia o výzve s apelom na spoluprácu pri riešení situácie s túlavými psami
- predložil Mgr. Róbert Kubiš

b) Informácia o príprave „Silvestra 2007“
- predkladá Viliam Rigo

c) Agropek-Team, spol. s r.o., Veľký Grob - cenová ponuka na zimnú údržbu komunikácií
( 500,- Sk/hod. + DPH)
- predkladá Jaroslav Rajček
OZ prijalo:

Uznesenie č. 112/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s predloženou cenovou ponukou spoločnosti
s r.o. Agropek — Team, Veľký Grob na zimnú údržbu komunikácií v obci a to v sume 500,Sk/hod. + DPH a zároveň súhlasí s dovezením posypového materiálu od firmy Alas Slovakia s.r.o..

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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d) Jnformácia o kultúrnom programe dňa 22.12.2007 o 17.00 hod. v Rímsko-katolíckom
kostole vo Veľkom Grobe
- predkladajú Mgr. Bukoveczká a Mgr. Martinčeková
OZ prijalo:

Uznesenie č. 113/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s ponukou na zorganizovanie vianočného
koncertu študentov konzervatória v Bratislave dňa 22.12.2007, o 17.00 hod. vRímsko katolíckom kostole vo Veľkom Grobe.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Informácia k žiadosti o schválenie návrhu maximálnej ceny vodného na rok 2008
- predložil starosta obce - v žiadosti bola vyšpecifikovaná maximálna cena vodného na 31,76
Sk/m3

f) informácia o zúčtovaní finančnej pomoci formou dotácie , či príspevkov pre rôzne fyzické
osoby a organizácie pôsobiace v obci

g) inventarizácia majetku - určenie termínov na fyzické vykonanie inventarizácie

- Mgr. Kubiš - poukázal na kontajner pri rodinnom dome Jána Turcára, z ktorého vypadáva
odpad a následne je vetrom a psami roznášaný po celej obci a na neporiadok v okolí
vianočného stromčeka v centre obce
- p. Rajček ^upozornil na vyplavenie drte z výmoľov v časti „Raj“

11./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení OZ v rámci kontroly preverené.
12./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný ,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie OZ.
Vo Veľkom Grobe dňa 13. decembra 2007

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

........................ .z..4.^....................................

Overovatelia:

Ing. Vladimír Rašo

................. ./r...... ...r..........r....................... -

Viliam Rigo

............... r.................................................

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

<Pozvánfa
na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe, ktoré sa uskutoční

13. decembra 2007 o 19.00 hod.

(štvrtok )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. VZN - o poskytovaní dotácií
5. Doplnenie členov komisií
6. Plat a odmeny starostu obce
7. Plat a odmeny kontrolóra obce
8. Žiadosti a došlé spisy
9. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
10. Diskusia
11. Návrhy na uznesenia
12. Záver zasadnutia

Verím, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť.
Zároveň žiadam o dochvíľnosť k termínu otvorenia zasadnutia.

Veľký Grob 6.12. 2007

RNDr. Ladislav A n d o r
starosta obce Veľký Grob

