Zápisnica
napísaná dňa 16. augusta 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort, Mgr. Róbert Kubiš,
Jaroslav Rajček, Ing. Vladimír Rašo, Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:

Viliam Rigo

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

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Úprava rozpočtu
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Príprava programu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
7. Prerokovanie činností komisií
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. 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 boli navrhnutí: Ján Ingeli a Ing. Vladimír Rašo. Voľba prebehla
hlasovaním.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Úprava rozpočtu a výsledky finančnej kontroly
4.
a) Starosta obce pripomenul prítomným, že z titulu „havárie" na Kultúrnom dome je potrebne
upraviť rozpočet.
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Vyčíslenie nákladov predkladá p. Simandelová
Uznesenie č. 67/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s presunom rozpočtových prostriedkov
v kapitole 234 0451 635006 — údržba a opravy ciest v celkovej výške 430 000,- Sk a to:
- na rozpočtovú kapitolu 234 08203 635006 — údržba kultúrneho domu vo výške 370 000,- Sk
z dôvodu opravy strechy po odcudzení strešnej krytiny, poškodených a znehodnotených
parkiet v kultúrnom dome a položenia novej dlažby, opravy a prebrúsenia parkiet
- na kapitolu 234 01116 637002 - konkurzy a súťaže kam patria aj výdavky na športové
a kultúrne podujatia a výdavky s nimi súvisiace spojené s obecnými dňami, ktoré sú
plánované 8. a 9. septembra 2007.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa. 0

b) Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob a následnej finančnej kontrole
za obdobie I.Q. - II.Q. 2007
Správu o finančnej kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Ľudovítom Mézešom
prečítala p. Simandelová

OZ prijalo:
Uznesenie č. 68/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie výsledky finančnej kontroly
vykonanej hlavným kontrolórom obce za I. polrok 2007.

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

/ Žiadosti a došlé spisy
5.
a) Žiadosť MUDr. A. Kalašovej ( ambulancia všeobecného lekára vo Veľkom Grobe )
o preplatenie faktúry v sume 4 300,- Sk z titulu zabezpečenia ambulancie bezpečnostným
zámkom proti zneužitiu osobných údajov zo zdravotných kariet pacientov ( na základe
vykonanej kontroly)
OZ prijalo:

Uznesenie č. 69/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odkladá žiadosť s uhradením faktúry vo výške
4 300,- Sk na zabezpečenie ambulancie proti zneužitiu osobných údajov zo zdravotných kariet
v objekte Zdravotného strediska a vyjadrí sa po predložení podkladov z vykonanej kontroly.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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b) Žiadosť o vydanie potvrdenia pre pani Zdenku Tóthovú, bytom Kráľová nad Váhom č. 88
ohľadne zaradenia parcely č. 17/1 a 17/2 do návrhu na rozšírenie hraníc intravilánu

Starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že Územný plán obce Veľký Grob,
ktorý bol schválený v OZ Uznesením č. 38/2002 zo dňa 3.12.2002 obsahuje návrh a riešenie,
v ktorom p.č. 17/1 a p.č. 17/2 je súčasťou plochy na rozšírenie intravilánu obce s výstavbou
rodinných domov.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 70/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na základe overenia predmetu žiadosti potvrdzuje,
že predmetná plocha parcely č. 17/1 a 17/2 v katastrálnom území obce Veľký Grob je
súčasťou návrhu ÚP obce Veľký Grob na rozšírenie hraníc intravilánu s plánom na výstavbu
rodinných domov.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Žiadosť spoločnosti IMEXVOOD, spol. s r.o., Seberíniho 9, Bratislava o vydanie územno plánovacej informácie ohľadne parcely č. 891, 892, 893 v katastrálnom území obce Veľký
Grob s cieľom prevádzkovania ranča na chov koní
Starosta obce priblížil prítomným polohu predmetných parciel
geometrického plánu.

a predložil kópiu

OZ prijalo:
Uznesenie č. 71/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe po prerokovaní žiadosti o Územnoplánovaciu
informáciu záujemcov o kúpu pozemkov p.č. 891, 892 a 893 s cieľom prevádzkovať ranč na
chov koní zobralo žiadosť na vedomie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0

Zdržal sa: 0
d) Prerokovanie petície 14 občanov Veľkého Grobu ( „Vinohradnícka ulica“ ), doručenej dňa
23.7.2007, ohľadne riešenia situácie so zapáchajúcim ovzduším, spôsobeným chovom
ošípaných majiteľa Ladislava Gyurcsiho v rodinnom dome s.č. 89
Z dôvodu tragického úmrtia Ladislava Gyurcsiho na následky ťažkej dopravnej nehody
považuje Obecné zastupiteľstvo petíciu za bezpredmetnú.
e) Žiadosť Štefana Gálika a spol. o vyjadrenie, že obec Veľký Grob nemá výhrady k vzniku
spoluvlastníckeho práva žiadateľov rovným dielom k nehnuteľnosti - k novovytvorenej
parcele č. 2299/4 o výmere 167 m2 v katastrálnom území obce Veľký Grob , odčlenenej
zparc.č. 2299/1, ktorú užívali už ich nebohí rodičia a žiadatelia vstúpili do jej užívania
v dobrej viere, že bola predmetom dedenia ako súčasť ich parciel č. 72 a 73.
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Uznesenie č. 72/2007
Obecné zastupitel stvo vo Veľkom Grobe odporúča vyriešiť rozšírenie cesty formou zámeny.
V tomto zmysle odpovedať aj žiadateľovi.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Zámenná zmluva medzi obcou Veľký Grob a firmou Agropek - Team spol. s r.o. so sídlom
vo Veľkom Grobe, kde predmetom zámeny je pozemok parc.č. 471/3 a 471/11 a 471/12 za
parc.č. 471/10 spolu so všetkým právnym a faktickým príslušenstvom a súčasťami

OZ prijalo:
Uznesenie č. 73/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s obsahom zámennej zmluvy ako aj zo
zámenou budovy súp.č. 151 stojacej na parcele č. 471/10, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 177 m2 celkom v prospech obce Veľký Grob a parc.č. 471/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 882 m2, parc.č. 471/11, druh pozemku
ostatné plochy o rozlohe 387 m2 a parc.č. 471/12, druh pozemku ostatné plochy o rozlohe
136 m2 v prospech Agropek - Teamu spol. s r.o. v súlade so stavom vytvoreným
geometrickým plánom č. 15/2007 zo dňa 27.7.2007.

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
g) Prerokovanie zmluvy o dielo medzi obcou Veľký Grob a vydavateľstvo „Helena“ Galantský a Šaliansky žurnál na obdobie október 2007 - 2008.
- starosta obce priblížil prítomným prácu spomínaného žurnálu pod vedením šéfredaktorky
Mgr. žurnalistiky Aleny Jaššovej a podmienky spolupráce s obcou Veľký Grob
OZ prijalo:
Uznesenie č. 74/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s uzavretím zmluvy o dielo na spoluúčasť
pri vydávaní mesačníka medzi obcou a vydavateľstvom „Helena“ - Galantský a Šaliansky
žurnál s využitím plochy 3 x A3 v období od 1.10.2007 - 31.10.2008. Na zabezpečenie
náplne a aktuálnych informácií obec ustanoví redakčnú radu.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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h) Ustanovenie redakčnej rady na zabezpečenie náplne a aktuálnych informácií pre
vydavateľstvo „Helena“
Návrh:
Predseda: Mgr. Róbert Kubiš
Členovia: Ing. Jana Bučanová Ingeliová
Mgr. Mária Pešková
OZ prijalo:
Uznesenie. č 75/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zloženie redakčnej rady pre zabezpečenie
náplne zmluvnej kapacity mesačníka Galantský a Šaliansky žurnál na zverejňovanie
aktuálnych informácií a správ o obci ako aj so zameraním na rozvinutie programov v oblasti
informatizácie obce v súlade s možnosťami vecného a finančného zabezpečenia na r. 2007 2010.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Príprava programu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
6.
- starosta obce oboznámil prítomných s doteraz vyčerpanými finančnými prostriedkami na
zabezpečenie osláv, navrhol osloviť podnikateľov a sponzorov

OZ prijalo:

Uznesenie č. 76/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na zabezpečenie dôstojného priebehu osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky o obci stanovuje termín osláv na 8.9. a 9.9.2007 s finančným
zabezpečením v zmysle upraveného rozpočtu na rok 2007 s tým, že v rámci osláv sa aktívne
zapojí do prípravy, priebehu a záverečných prác.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7./ Prerokovanie činnosti komisií - doplnenie členov a predloženie čiastkových správ
Činnosť komisií nebola prerokovaná.

8. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Vykonaná bola kontrola plnenia uznesení č. 29 - 44 s konštatovaním, že sa priebežne plnia.

9./ Diskusia
a) Informácia o vykonám protipožiarnej kontroly v objekte Kultúrneho domu vo Veľkom
Grobe v termíne 16-31.8.2007
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z 11.7.2007
Starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že v súčasnosti je predmetný priestor
upravený a pripravený k rokovaniu s OÚŽP Galanta a SVP š.p. Banská Štiavnica
OZ prijalo:

Uznesenie č. 77/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe žiada Komisiu pre verejný poriadok pravidelne
kontrolovať stav udržiavania poriadku v okolí domu s.č. 242 a vykonať nevyhnutne účinné
opatrenia, spolupracovať s PZ odd. Sládkovičovo a zamedziť zhoršeniu súčasného stavu.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Informácia o riešení problému vyjadreného nesúhlasu s výstavbou príjazdovej cesty pri
rodinnom dome p. Márie Šebokovej, Veľký Grob c. 181
Starosta obce predložil prítomným kompletnú dokumentáciu a zároveň podal správu
o vyriešení spomínaného stavu na rokovaní dňa 9.8.2007 na Obecnom úrade vo Veľkom
Grobe.

d) Informácia o uznesení OR PZ Galanta, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Odbor
skráteného vyšetrovania

e) Informácia o výzve na akciu „Pri kríži“ a revitalizáciu „Studienky“ v rámci projektu MŠSR „Živá voda — vodníci“.

OZ prijalo:
Uznesenie č. 78/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s usporiadaním letného tábora na
záchranu a obnovu kríža na ceste do Pustých Úľan a revitalizáciu „Studienky“ , ale odporúča
zorganizovanie akcie odložiť.
e) Informácia o rozhodnutí MV a RR SR č. 3/2007
Starosta oboznámil prítomných so „Zoznamom pólov rastu pre NSRR na roky 2007 — 2013“.

10. / Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
11. / 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 16.8.2007
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Jin Ingelt

___________ __

Overovatelia.

Jin Ingeli

____________ z ._.f____ <x;....

Ing. Vladimír Rašo

.................... _________ __ __ ..___

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

Pozvánka
na riadne zasadnutie Obecného zastuptídsiva vo Vdtami Grabe, ktoré sa uáŕutočm

16. augusta 2007 o 18.30 hod.
(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zapisfrice
4. Úprava rozpočtu
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Príprava programu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
7. Prerokovanie činnosti komisií
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. Záver zasadnutia
Verím, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť.
Zároveň žiadam o dochvíľnosť k termínu otvorenia zasadnutia

Veľký Grob13.8. 2007
RNDr. Ladislav Andor
starosta obce Veľký Grob

