Zápisnica
napísaná dňa 17. apríla 2008 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš, Jaroslav Rajček,
Viliam Rigo, Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:

Jaroslav Hebort, Ing. Vladimír Rašo

Starosta obce:

RNDr. Ladislav Andor

Zástupca starostu:

Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a 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: Jozef Šenkárik a Jaroslav Rajček
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0

4./ Žiadosti a došlé spisy
a) Petícia občanov obce Veľký Grob za zákaz voľného pohybu psov
Starosta obce oboznámil prítomných s činnosťou zainteresovaných komisií pri OZ
v predmetnej veci, o výzvach adresovaných občanom, ktorí vlastnia unikajúcich psov a
o vyrozumení žiadateľov.
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OZ prijalo:
Uznesenie č. 16/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s postupom riešenia problému túlavých psov
ako aj s ich odchytom a uložením pokuty pri nerešpektovaní VZN.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Opätovné prerokovanie žiadosti na zahrnutie pozemku do UP obce na vybudovanie
Logistického centra.
Starosta obce opäť priblížil prítomným znenie žiadosti a lokalizáciu Logistického centra
v katastri obce.
OZ prijalo:

Uznesenie č. 17/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so zahrnutím pozemku č. 996 v katastrálnom
území obce Veľký Grob o výmere 24 400 m2 do územného plánu obce Veľký Grob, s cieľom
vybudovania Logistického centra na základe žiadosti Gravel Group s.r.o., Skalité.

Za hlasovalo: 4 poslanci (Ján Ingeli, Mgr. Róbert Kubiš, Viliam Rigo, Jozef Šenkárik)
Proti: 3 poslanci (Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel)
Zdržal sa: 0

c) Žiadosť o prešetrenie - obyvatelia domov susediacich s rodinným domom s.č. 416 —
majiteľ Štefan Brinza
Starosta obce priblížil činnosť zainteresovanej komisie pri OZ vo veci prešetrenia, stretnutie
so Štefanom Brinzom, ktorý predložil živnostenský list a prehlásenie o svojej podnikateľskej
činnosti a konzultácie s Dr. Briestenským, lektorom pre samosprávu
OZ prijalo:
Uznesenie č. 18/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh na vykonanie účinných opatrení na
odstránenie tvorby nadmerného hluku a zamedzenie znečisťovania prostredia tak, aby boli
vytvorené dobré podmienky pre bývanie v blízkom okolí.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Námety a postrehy na vylepšenie kvality života v obci od p. Jackulíkovej, Veľký Grob č.
412
- ponúka projekt do 20 000,- Sk
- žiada riešiť situáciu pri bytovkách č. 413 - p. Pikály, záhrady, chov hospodárskych zvierat

- 3 OZ prijalo:

Uznesenie č. 19/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie námety na spoluprácu s obcou
a pre riešenie vzťahu kparc.č. 1055/3, ktorá je vo vlastníctve obce odporúča situáciu riešiť
s výzvou pre obyvateľov bytovky č. 413 na vypratanie a zlikvidovanie neporiadku.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa: 0
e) Sidónia Prístavková, Veľký Grob č. 312 - žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 664/2 vo
výmere 476 m2 (nadväznosť na Uznesenie č. 94/2007 )

OZ prijalo:
Uznesenie č. 20/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s odpredajom p.č. 664/2 vo výmere 476 m2.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 1/2008 - súhlasí s preplatením leteniek pre P. Šelingu
2/2008- súhlasí s poskytnutím finančnej pomoci - Svetielko pomoci - 1 000,-Sk
3/2008- sťahuje bod z programu rokovania - Logistické centrum
4/2008- súhlasí s poskytnutím finančnej pomoci na zakúpenie rektoskopu
5/2008- súhlasí s poskytnutím dotácie pre SK
6/2008- súhlasí z rozšírením centra SK Viktoria a poskytnutím príspevku
7/2008- schvaľuje predaj časti obecného pozemku - Polaček
8/2008- schvaľuje finančný príspevok pre Evan. A Rímsko-kat. farský úrad
9/2008- schvaľuje návrh na zmenu parkovania
10/2008- súhlasí s poskytnutím finanč. príspevku - Poľovnícka spoločnosť
11/2008- zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ - návrh VZN
12/2008- schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2008
13/2008- berie na vedomie správu o vykonanom audite a správu hláv, kontrolóra
a inventarizáciu majetku obce
14/2008- súhlasí s odpredajom ornej pôdy

6. / Diskusia
a) Informácia o ukončení stavby T - Mobile
Starosta obce oboznámil prítomných s ponukami spoločnosti pre obec.
- ochranné pletivo pre športový areál, uhradenie technických prác v kategórii „zemné práce“
v sume 10 000,- Sk

- 4 OZ prijalo:

Uznesenie č. 21/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s vybudovaním pletivových zábran pri areáli
SK Veľký Grob za pomoci spoločnosti T - Mobile , Bratislava.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Informácia o možnosti rekonštrukcie cesty v časti obce „Raj“ v dĺžke 750 m v cene
950 000,- Sk ( betónový + penetračný povrch) resp. 1 200 000,- Sk (asfaltový povrch)

OZ prijalo:
Uznesenie č. 22/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s vykonaním prípravy a realizácie výstavby
rekonštrukcie miestnej komunikácie v časti obce “Raj“ systémom IN SITU v roku 2008.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Prerokovanie zmeny dodatku č. 1 k VZN Č. 35
- starosta obce oboznámil prítomných s odvolaniami voči platobným výmerom za domový
odpad
- Ing. Jana Bučanová Ingeliová - oboznámila prítomných s právnym hľadiskom voči
platobným výmerom

OZ prijalo:

Uznesenie č. 23/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poplatok za domový odpad za
nehnuteľnosť na rok 2008 vo výške 500,- Sk.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Informácia o Valnom zhromaždení Združenia miest a obcí Galantsko - šalianskeho regiónu
( 8.4.2008 v Galante )
e) Informácia o „Zázname o neoprávnenom uložení odpadu“ spísanom s Markom Gálom,
bytom Gáň 141
f) Informácia o príprave televíznej relácie televízie JOJ o činnosti Jána Ragana v dotknutých
obciach
g) Informácia o príprave II. ročníka turist. pochodu „Veľkogrobska 15 - ka“ ( 8.5.2008)
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7./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.

8. / 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 17.4.2008

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

............. /...x/....r.uz

Overovatelia:

Jaroslav Rajček

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

Jozef Šenkárik

Starosta obce:.........
RNDr. Ladislav Ani

Zástupca starostu:
Ján Ingeli

/..x., .x..........

