Zápisnica
napísaná dňa 5. februára 2009 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Jaroslav Hebort, Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo,
Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš, Jaroslav Rajček,
Jozef Šenkárik

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 rokovaní
6. Diskusia
7. Návrhy na uznesenia
8. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Viliam Rigo, Ing. Daniel Šmahel
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Došlé spisy
a) Žiadosť riaditeľky ZŠ a MŠ vo Veľkom Grobe o zvýšenie finančného príspevku obce na
vzdelávanie žiakov na 100 000,- Sk ( 3 320 € ) v rámci reformy v školstve

Po následnej diskusii OZ prijalo:

- 2 Uznesenie č. 1/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje požiadavku riaditeľstva Základnej školy
s materskou školou o zvýšenie finančného príspevku obce na vzdelávanie žiakov na 3 320,€ v roku 2009, z dôvodov reformy v školstve s cieľom rozšírenia metód výchovy a na
zabezpečenie praktického a zážitkového učenia.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Opätovná žiadosť o výstavbu chodníka – obyvatelia časti Tarnok
Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 2/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so začatím procesu zabezpečenia výstavby
chodníka v miestnej časti Tarnok v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. v znení
neskorších predpisov, v termíne ukončenia júl 2009.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Žiadosť Mateja Polačeka o zabezpečenie verejného poriadku v blízkosti rodinného domu
s.č. 242 , obývaného neprispôsobivými obyvateľmi obce
Starosta obce oboznámil prítomných s výzvou na odvoz uloženého odpadu a určeným
termínom na vypratanie .
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 3/2009
Obecné zastupiteľstvo vykoná pracovnú obhliadku priestoru v okolí domu č. 242 v termíne
7.2.2009 o 9.00 hodine a rozhodne o rozsahu zemných prác pre úpravu pláne v priestore
suchého potoka a jeho ochrannej hrádze.
5./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 91/2008 – ponecháva 20٪ k základnému platu pre rok 2009 ( starosta )
92/2008 – vyplatenie odmeny pre starostu za r. 2008 - 10٪
93/2008 – vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra za r. 2008 - 25٪
94/2008 – schválený návrh rozpočtu na r. 2009
95/2008 – schválenie dávok soc. pomoci pre ZŤP na r. 2009 ( 1 000,- Sk/os )
96/2008 – schválený návrh VZN č. 38/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za odpady a ...
97/2008 – schválenie sadzobníka cien za služby poskytované obcou
98/2008 – schválenie sadzobníka správ. poplatkov
99/2008 – schválenie VZN o opatrovateľskej službe

- 3 100/2008 – schválenie odpredaja parciel č. 479/2, 479/3 a 479/9 ( Slovák, Vida )
101/2008 – schválenie finančnej podpory pre P. Šelingu
102/2008 – schválenie finančnej podpory pre združenie AURA
103/2008 – posedenia s dôchodcami – 70-roční a starší, súhlas s vymaľovaním
priestorov klubu dôchodcov
104/2008 – poskytnutie príspevku pre mal. Szaboových
105/2008 – vymaľovanie priestorov ambulancií
106/2008 – poskytnutie finančného príspevku pre cirkevné organizácie
107/2008 – poskytnutie jednorazovej dávky soc. pomoci pre ZŤP v sume 1 300,Sk v roku 2008
6./ Diskusia
a) Informácia o výzve ZSE a.s. na orezanie stromov pre všetkých vlastníkov
OZ prijalo:
Uznesenie č. 4/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie výzvu ZSE a.s. a pre splnenie
termínu obec zabezpečí súčinnosť pri plnení opatrení medzi obcou a vlastníkmi domov
a zmluvnou firmou.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Príprava volieb prezidenta – starosta obce informoval prítomných o termíne
a harmonograme zabezpečenia volieb prezidenta SR zo strany obce
OZ prijalo:
Uznesenie č. 5/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje „Harmonogram organizačno –
technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2009“ s príslušnými termínmi plnenia.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Oznámenie o cene na výrobu dodávky vody, potrebné pre Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví, Bratislava
po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 6/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie oznámenie o cene na výrobu
dodávky vody a po prehodnotení prevádzky obecného vodovodu stanovuje pre rok 2009 cenu
vody na 0,60 €/ m³.

- 4 Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Návrh zmluvy o dodávke vody z obecného vodovodu
po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 7/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh zmluvy o dodávke vody
z obecného vodovodu s termínom vzniku od 1.3.2009 na dobu neurčitú.
Za hlasovalo: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Informácia o športovej činnosti v obci – prípravné zápasy
f) Informácia o stolnotenisovom turnaji
g) Informácia o ochutnávke jedál starých materí
h) Informácia o ochutnávke vín
i) Informácia o 3. plese rekreačných športovcov
j) Informácia o celoslovenskej súťaži v naturálnej kulturistike
k) Informácia o konaní vo veci revitalizácie verejných priestranstiev
l) Informácia o žiadosti OÚ ŽP o spoluprácu pri sledovaní úhynu živočíchov v dôsledku
stretov s dopravnými prostriedkami
m) Pripomienka Ing. Šmahela ohľadne využívania obecného traktora a jeho údržby
n) Informácia ohľadne vrátenie pokutových blokov Daňovému úradu v Sládkovičove
8./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
9./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vo Veľkom Grobe dňa 5.2.2009
Zapisovateľ:

Ján Ingeli

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

Overovatelia:

Viliam Rigo

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

Ing. Daniel Šmahel

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

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

