Zápisnica
napísaná dňa 26. apríla 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček, Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo,
Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel.

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

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Príprava doplňujúcich volieb do OZ 19.5.2007
Prerokovanie návrhu cestovného a odmeny starostu obce
Žiadosti a došlé spisy
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení z 15.2.2007
Návrhy na uznesenia
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1J N úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.

2. / Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli. Za overovateľov boli zvolení Jaroslav Hebort
a Viliam Rigo.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0.
3./ Príprava nových volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 19.5.2007
Starosta obce predložil informáciu o pripravenosti doplňujúcich volieb s tým, že v zložení
volebnej komisie príde ku zmene z titulu kandidovania predsedu komisie za poslanca OZ.
Za poslancov do OZ kandidujú nasledovní občania Veľkého Grobu:

1. Peter Augustín, Ing., 53r., podnikateľ, SMER
2. Jana Bučanová Ingeliová, Ing., 30r., štátny zamestnanec,, nezávislý kandidát
3. Daniela Dorušiaková, 31 r., účtovníčka, nezávislý kandidát
4. Vladimír Fiala, 62r., dôchodca, ĽS-HZDS
5. Ján Kádár, 58r., podnikateľ, SMER
6. Stanislav Krajčovič, 37r., podnikateľ, ĽS-HZDS
7. Róbert Kubiš, Mgr., 31 r., marketingový špecialista, nezávislý kandidát
8. Milan Sudovský, Ing., 38r., informatik, nezávislý kandidát
9. Alica Šenkáriková, 42r., školnícka, nezávislý kandidát
10. Eva Tallová, 41 r., detská sestra, nezávislý kandidát
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Uznesenie č. 29/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie informáciu o príprave nových
volieb do orgánov samosprávy obci vo Veľkom Grobe dňa 19.5.2007 .
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Prerokovanie návrhu cestovného a odmeny starostu obce.
4.
Podľa záverov zasadnutia OZ dňa 15.2.2007 bolo dojednané , že výšku odmeny v percentách
prejedná OZ po uplynutí troch mesiacov vo funkcii starostu. Po prerokovaní návrhov
a diskusných príspevkov bol vyslovený súhlas na používanie vlastného auta na služobné účely
a stanovený plat na rok 2007, podľa zákonných ustanovení.

Uznesenie č. 30/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje plat starostu na rok 2007 , ako 2,2násobok priemernej mesačnej mzdy pracovníka NH SR za predchádzajúci kalendárny rok,
stanovuje odmenu k platu vo výške 15% a súhlasí s poskytovaním cestovného pri využívaní
vlastného osobného auta na služobné účely v zmysle zákona o cestovných náhradách
a ďalších predpisov.
Hlasovanie k návrhu cestovného: Za hlasovalo :7 poslancov

Proti: 0
Hlasovanie k návrhu odmeny :

Zdržal sa: 0
Za hlasovalo : 6 poslancov

Proti: 0
Zdržal sa: 1
/ Žiadosti a došlé spisy.
5.
a) Žiadosť pána Keménya o odkúpenie pozemku p. č. 282/3 uvedeného na LV 631 vo
výmere 134 m2 pre voľný prístup k parcele č. 295/1.
Po prerokovaní návrhu bola stanovená cena vo výške 400 Sk /m2.
Uznesenie č. 31/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s odpredajom pozemku p.č. 282/3
uvedeného na LV č.631 vo výmere 134m2 a stanovuje cenu odpredaja na 400Sk /m2.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Žiadosť ohľadom kamiónovej dopravy v obytnej zóne Veľký Grob Okále a parkovanie
kamiónov na p. č. 1001/14, 304/4, 304/1, 303, 303/1,299/3 - podľa žiadosti podpísanej
deviatimi obyvateľmi tejto zóny s nesúhlasom parkovania kamiónov M. a J. Kabatiarovcov
a ich prejazdom po príslušnej miestnej komunikácii.
V tejto súvislosti so žiadosťou p. Rajček a Ing. Šmahel vysvetlili nejasnosti okolo kúpy
pozemku na prístupovú cestu s vyústením na štátnu cestu Veľký Grob - Pusté Uľany. Bola
podpísaná kúpnopredajná zmluva medzi obcou Veľký Grob a p. M. Hebortovou a daný návrh
na zapísanie do katastra. Po nadobudnutí pozemku do vlastníctva obce a vysporiadaní
vzťahov, bude vypracovaný projekt novej prístupovej cesty.

- 3 Uznesenie č. 32/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odporúča po vyriešení podmienok pre novú cestu
vypracovať projekt v zmysle prijatých cieľov pre zlepšenie situácie v obytnej zóne Okále.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Žiadosť Ing. Petra Augustína o prenájom cca 1,3 ha plochy bývalého sadu p. Č. 1406/200
s cieľom využiť ju ako pasienok pre chov koní. OZ po prerokovaní žiadosti a možnosti
riešenia navrhlo vstúpiť do rokovania s AGROPEK- TEAM s.r.o.

Uznesenie č. 33 /2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odporúča rokovať so štatutármi AGROPEKTEAMU s. r .o v termíne august 2007 a predmet žiadosti riešiť v súlade s dohodou
o prenájme pôdy s návrhom na ďalší postup pri využívaní predmetnej parcely.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Žiadosť Michala Lantaja o prešetrenie situácie denným znečisťovaním ovzdušia
a okolitého prostredia z 12.3. al5.3.2007 .
Na zabezpečenie zlepšenia stavu, starosta obce listom z 18.4.2007 formou „Výzvy“ požiadal
obyvateľov domu č. 242 o ukončenie nedovolených prác v okolí a aby upratali a vyčistili
priestor a verejné priestranstvo v termíne do 25.4.2007. Pri kontrole bolo zistené ,že priestor
je založený ďalším kovovým odpadom .
Uznesenie č. 34/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe žiada komisiu pre verejný poriadok, aby
v súčinnosti s ďalšími poslancami a aktívnymi zainteresovanými občanmi obce pravidelne
vykonávali kontrolu poriadku v okolí domov s.č.242 a 97 ,problém riešili a vypracovali návrh
účinných opatrení na postup a zlepšenie stavu.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Prerokovanie zakladateľskej zmluvy a stanov Združenia obcí „ Súr“. Starosta predložil
informáciu o tom, že v súčasnosti prebieha riadený proces zakladania účelového združenia
obcí, zameraného na budovanie spoločnej kanalizačnej siete v šiestich obciach a to : Kaplna,
Igram, Čataj , Veľký Grob, Reca, Boldog s vyústením do kanalizačného zberača Senec —
Ivanka pri Dunaji - Vrakuňa . Za sídlo združenia sa odporúča O c U Igram - podľa územnej
príslušnosti. Pre zaregistrovanie celej agendy pre Združenie obcí Súr sú pripravené stanový.

Uznesenie č.35/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so vstupom obce do spoločného Združenia
obci Šúr, pozostávajúceho zo šiestich obcí mikroregiónu - Kaplna,Igram, Čataj, Veľký Grob,

- 4 Reca, Boldog. Schval uje návrh na sídlo Združenia O c Ú v Igrame a dohodu práce v zmysle
stanov Združenia vypracovaných za účelom vyvíjania spoločných aktivít, smerujúcich
k vybudovaniu kanalizačnej siete v združených obciach a následnému využívaniu uvedených
zariadení.

Zahlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby ZS ( základňovej stanice)
a rádioreléového (RR) bodu v areáli futbalového ihriska na pare. č. 471/1 v katastrálnom
území obce Veľký Grob.
Starosta informoval prítomných na základe vypracovaného projektu stavby
Uznesenie č. 36/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnenie stavby
„Základňovej stanice a rádioreléového bodu Veľký Grob“, na parc.č. 471/1 v katastrálnom
území obce Veľký Grob, ktorej investorom je T - Mobile Slovensko a.s. Bratislava.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
g) Návrh poslancov pri úprave a prerokovaní rozpočtu na rok 2007 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa 15.2.2007

- prerokovať s p. Editou Némethovou, ktorá prevádzkuje kaderníctvo v obci, zvýšenie
nájomného za priestory prevádzky v objekte bývalej požiarnej zbrojnice
Uznesenie č. 37/2007
Obecné zastupiteľstvo vo veľkom Grobe súhlasí s návrhom na zvýšenie nájomného pre
p.Editu Némethovú od 1.5.2007 na 700,- Sk/ mesiac tj. 8 400,- Sk/ rok

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

h) Na návrh občanov bola prehodnotená žiadosť na prevádzkovanie „FITNES“ v priestoroch
kultúrneho domu vo Veľkom Grobe, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
31.3.2005. Následne bol tento vzťah ošetrený zmluvou o prenájme medzi obcou
a prevádzkovateľom.
Uznesenie č. 38/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí naďalej pokračovať vo využívaní priestorov
kultúrneho domu na princípe bezodplatného prenájmu. Ostatné časti zmluvy zostávajú taktiež
v platnosti.
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Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Rôzne
6.

a. / Starosta informoval o „Žiadosti na dotáciu“, ktorú vypracoval za účelom získania
finančných prostriedkov v rámci programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby
športových zariadení na konkrétnu výstavbu viacúčelového športového ihriska.
V kompetencii Úradu vlády SR, sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport je
prideliť pre obce jednorazovú dotáciu 1 000 000,- Sk pre rok 2007 s celkovou hodnotou
športoviska 1 500 000,- Sk .
- obecné zastupiteľstvo schválilo kritériá pre výber umiestnenia na obecnej parcele č. 471/8
a 471/1 ako aj podmienky na spoluúčasť financovaním projektu v tretinovom objeme

Uznesenie č. 39/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu v rámci
programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení viacúčelového
športoviska na pare. č. 471/8 a 471/1 v katastr. Území obce Veľký Grob s tým, že zabezpečí
spolufinancovanie v tretinovom objeme, čo predstavuje čiastku do 500 000,- Sk.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2007
Na zabezpečenie žiadosti o dotáciu z prostriedkov ÚVSR Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Grobe súhlasí so zmenou rozpočtovaných prostriedkov v kapitole 01116 719001 z účelového
fondu na rozpočtovú kapitolu 0810 717001 nová stavba viacúčelové ihrisko vo výške
531 000,- Sk.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b. / Informácia o preukazoch poslancov OZ
- starosta obce informoval o potrebe poslaneckých preukazov za účelom možnosti vstupov
a riešení aktuálnych problémov v obci. Pre vybavenie právoplatnosti preukazov požiadal
poslancov o predloženie vlastných fotografií o rozmere 3,5 x 4 cm do 19.5.2007.
Uznesenie č. 41/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o vydaní poslaneckých preukazov berie
na vedomie.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

- 6 c./ Starosta predložil informáciu o pripravovanej akcii „Turistický pochod - Veľkogrobská 15
—ka , ktorá sa uskutoční dňa 1.5.2007 so zrazom o 8.00 hod. pred Obecným úradom na trase
Polovnícka chata — Kišovská cesta, Zichy potok , Stoličný potok, Tamok, Rybník - Rašelina.

V rámci turistického pochoduje zabezpečený prírodovedný a ornitologický doprovod
a výklad. V rámci akcie je zabezpečené občerstvenie a posedenie pri rybníku.

Uznesenie č. 42/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o pripravovanom 1. ročníku akcie
„Turistický pochod - Veľkogrobská 15 - ka“ s termínom 1.5.2007 berie na vedomie.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d./ Starosta obce informoval o pripravenej zmene technika pre prevádzku vodárne
a vodovodného systému z dôvodu odchodu Michala Šmahela do starobného dôchodku
k termínu 4.5.2007. Pracovné zaradenie pre vyššie spomenuté činnosti od 1.5.2007 bude
vykonávať podľa pripravenej zmluvy p. Michal Galáž.

Uznesenie č. 43/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie zmenu v oblasti prevádzkovania
obecného vodovodného systému od 1.5.2007.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e? Na návrh poslancov Ing. Šmahela a p. Rajčeka OZ prerokovalo už skôr schválený nákup
traktorovej kosačky — multifiinkčného traktora. Po diskusii o nevyhnutnosti lepšieho
strojného vybavenia obce OZ poverilo Ing. Šmahela vykonaním prieskumu trhu
s predbežným výberom a návrhom vhodných a kvalitných výrobkov ako aj ich potenciálnych
dodávateľov.
Uznesenie č. 44/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s nákupom multifunkčného traktora pre obec
na základe výsledkov predbežného prieskumu trhu a následného výberového konania .

Za hlasovalo: 7 poslancov

Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Kontrola plnenia uznesení z 15.2.2007
7.

Uznesenie č. 1/2007: priebežne sa plní
2/2007 splnené - účasť na 6. ročníku „Jedlá starej matere“ - 17.2.2007
3/2007 splnené - aktualizáciou rozpočtu na rok 2007

- 7 5/2007 bolo preložené so záverom - prerokovať v máji 2007 pri plnom obsadení
OZ
6/2007 splnené — odoslané finančné prostr. pre chirurg, odd.
7/2007 splnené - príspevok pre P. Šelingu

8/2007 splnené - príspevok pre Š K Viktoria
9/2007 splnené - na podporu futbal. Mužstiev
10/2007 plní sa - PS Veľký Grob
11/2007 splnené - pre ECAV Veľký Grob
12/2007 splnené - pre RK - FÚ Čataj, fil. Veľký Grob
13/2007 preložené prerokovanie
14/2007 nevyhovuje sa, nakoľko p.č. 375 nie je na LV obce Veľký Grob

8. / Návrh na uznesenia a ich schválenie
Boli prečítané a jednotlivo doplnené Uznesenia č. 29 - 44 pri prerokovaní jednotlivých bodov
v zmysle programu zasadnutia.
9./ Zaver zasadnutia
Nakoľko ďalšie príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 26.4.2007

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

Overovatelia: Jaroslav Hebort

Viliam Rigo

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

f

