Zápisnica
napísaná dňa 20. októbra 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort,
Jaroslav Rajček, Ján Szíkora, Ing. Daniel Smahel, Jaroslav Uher,

Neprítomní:

Martin Urbančok

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie ponuky na členstvo v združení obcí na separovaný zber odpadov Podunajsko
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Rôzne
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Uher, Ing. Ronald Gálik.
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Prerokovanie ponuky na členstvo v združení obcí na separovaný zber odpadov Podunajsko
- starosta obce priblížil situáciu so zberom odpadu v obci.
Pripomenul poslancom, že uvedená problematika bola už prerokúvaná na zasadnutí OZ dňa
5.8.2004, kde OZ uznesením č. 28/2004 schválilo členstvo v združení ako aj predložený návrh
stanov združenia. Vzhľadom ku skutočnosti, že medzitým bolo združenie založené
a zaregistrované je potrebné schváliť pristúpenie Obce Veľký Grob do združenia.

p. Andor - otázka ohľadne ďalšieho finančného zaťaženia občanov vstúpením do združenia
starosta - triedeným odpadom obec získa finančné prostriedky z recyklačných fondov
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Uznesenie č. 35/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe:
a) schvaľuje pristúpenie Obce Veľký Grob za člena „Združenia obcí na separovaný zber
odpadov — Podunajsko“.
b) schvaľuje podmienky uvedené v zmluve o založení „Združenia obcí na separovaný zber
odpadov - Podunajsko“.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Žiadosti a došlé spisy
5.
a) Roman Bart - žiadosť o odpredaj rodinného domu č. 97 s pozemkom
- starosta prečítal žiadosť
Uznesenie č. 36/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje odpredaj rodinného domu č. 97
s pozemkom žiadateľovi, nakoľko nehnuteľnosť je riešená právnou cestou.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b)Miloslav Salaj, Štefan Hebort - žiadosť o vybudovanie premostenia cez potok s cestou pre
motorové vozidlá
- starosta prečítal žiadosť, v ktorej žiadatelia poukazujú na sústavne neprejazdnú cestu pri
domoch rodiny Bihariových, ktorej členovia svojou činnosťou znemožňujú riadnu premávku
na ceste. Žiadatelia žiadajú vybudovať most cez potok, aby sa mohli vyhnúť jazde okolo
spomínanej rodiny.
sl. Petrášová - veľakrát im dohovárala za neporiadok
p. Hebort - navrhol, aby sa vybagroval tzv. suchý potok a tým sa znemožní ukladanie odpadu
na tejto parcele, prípadne sa vymuruje múr okolo pozemku rodiny Bihariových
Ing. Šmahel - spomenul, že už v minulom období bolo HON -om vypratávané spomínané
územie, poukázal na skutočnosť, že ľudia často sledujú situáciu so skládkou odpadu, avšak
len z diaľky, bolo by potrebné zapisovať ŠPZ áut, ktoré tam odpad a káble privážajú
Ing. Andor - vybudovanie mosta by znamenalo vysoké finančné náklady z rozpočtu obce
p. Hebort - poukázal na pálenie káblov u spomínanej rodiny
starosta - podal sťažnosť na vyššie orgány, na jednaní boli prítomní zástupcovia Policajného
zboru, Hasičského a záchranného zboru, avšak k náprave tohto stavu neprišlo
p. Uher — navrhol, aby obecný úrad napísal výzvu na vypratanie okolia rodine Bihariových
p. Hebort - treba v tejto veci písať na vyššie orgány a zopakovať akciu s HON -om
p. Szíkora - treba dať termín vypratania napr. do 2 týždňov
p. Ingeli - neustále pripomínať rodine, že odpad im bude opäť nahrnutý do priestorov dvora
Ing. Šmahel - ak do termínu nevypracú územie, prídu na miesto policajti, poslanci, občania a
odpad im bude nahrnutý do priestorov dvora.
Ing. Šmahel - za neporiadok v okolí domu s.č. 97 treba napísať aj rodine Bartových
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Uznesenie č. 37/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe žiadosť obyvateľov berie na vedomie. Doporučuje
obecnému úradu písomne vyzvať pôvodcov odpadov na ukončenie činnosti a upratanie
priestranstiev najneskôr do 29.10.2005.

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

c) Obyvatelia ulice „Raj“ - žiadosť o opravu miestnej komunikácie
- starosta obce prečítal žiadosť a oboznámil prítomných s vypracovaním projektu na čerpanie
finančných prostriedkov z Európskych fondov ( v ňom je zahrnutá aj rekonštrukcia
spomínanej komunikácie ), je podaná žiadosť a v súčasnom období musíme iba Čakať na
vyrozumenie
Ing. Šmahel - ako konateľ spoločnosti Agropek má s tým tiež skúsenosti, treba len čakať
p. Gáliková — výstavba komunikácie by sa mohla realizovať postupne, najprv tie
najkritickejšie miesta

Uznesenie č. 38/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie žiadosť obyvateľov časti „Raj“ na vedomie
s tým, že na zasadnutí starosta obce podal informáciu, ktorú doručí písomne v priebehu
týždňa.

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

6./ Rôzne
a) WEBLIFE - ponuka na vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky obce
- starosta prečítal podmienky a návrh zmluvy
Uznesenie č. 39/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zriadenie a prevádzkovanie webovej
stránky spoločnosťou WEBLIFE Bratislava. Doporučuje obecnému úradu uzatvoriť v tejto
veci zmluvu.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Prerokovanie výsledkov kontroly účtovníctva za obdobie marec - jún 2005.
- p. Simandelová - prečítala „Záznam o vykonanej kontrole“

- 4 Uznesenie č. 40/2005

Obecné zastupitel stv o vo Veľkom Grobe „Správu o vykonanej kontrole účtovníctva
a následnej finančnej kontrole za mesiac marec - jún 2005“ berie na vedomie.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c/ Návrh na schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2005
- predložil starosta obce, poukázal na Zákon č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov - § 18 c ods. 5, kde obecné zastupiteľstvo môže priznať odmenu do
výšky 30 Z mesačného platu

Uznesenie č. 41/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra za 1.
polrok vo výške 30 Z súčtu jeho mesačných platov.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1

/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7.

Uznesenie č.
č.
č.
č.
č.

11/2005 - odstránenie starej požiarnej zbrojnice
28/2005 - propagačný materiál v obci
30/2005 - p. Dolnák - vyrozumený
31/2005 - p. Kovács, Tamok - príspevok uhradený
34/2005 - zhodnocovanie organických odpadov ( kompostovanie ) - poslanci
predložia do budúceho zasadnutia návrhy na umiestnenie kompostáme

/ Diskusia
8.

Ing. Šmahel - predaj covia tovaru na „námestí“ často zabraňujú príchodu autobusu
rozloženým tovarom, vytvárajú po sebe neporiadok
Ing. Andor - poukázal na neporiadok na miestnom futbalovom ihrisku a pod tribúnami, treba
vyzvať športový klub

p. Szíkora - športovci upratujú neporiadok, no vzápätí je tam opäť

starosta — oboznámil prítomných s rozmiestnením košov na odpad po dedine a vyzval
poslancov , aby pri spozorovaní vytvárania odpadu a jeho následného odhadzovania mimo
týchto košov „zakročili“ ihneď na mieste
Ing. Andor — otázky ohľadne kroniky obce
- starosta — Ing. Daniel Šmahel — píše chronológiu obce

p. Salaj — otázka ohľadne zmluvy na separovaný zber

jng. Andor — vyzval starostu, aby podal prítomným správu o pripravovanej kanalizácii obce
starosta — oboznámil prítomných s podaním žiadosti o dotáciu z Euro fondov. musíme čakať
na vyrozumenie, v súčasnosti sú jediným akceptovaným žiadateľom vodárenské spoločnosti

Ing. Smahel — navrhol, aby si obec zobrala úver a využitím týchto finančných prostriedkov
prevádzkovala „fekál“, zriadila by sa spoločná ČOV

Ing. Andor — pri zriaďovaní ČOV je najdôležitejší pozemok na jej umiestnenie
starosta — navrhol založiť ( obnoviť ) „Urbárske spoločenstvo**, zaregistrovať ho na
príslušných inštitúciách a následne by sa zahájilo rokovanie s „Urbárskym spoločenstvom**
o možnosti odpredaja Časti pozemku obci, za účelom vybudovania ČOV.
9 J Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe dňa 20.10.2005

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Ing. Ronald Gálik

...........v..i.r.

Jaroslav Uher

Starosta obce:........

Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu....................................................
Ján Ingeli

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

20. októbra 2005 o 1900 hodine

(štvrtok )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie ponuky na členstvo v združení obcí na separovaný zber odpadov Podunajsko
Žiadosti a došlé spisy
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Záver zasadnutia

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

Veľký Grob 13.10.2005

Ing. Dušan B o t k a
starosta obce Veľký Grob

