Zápisnica
napísaná dňa 30 júna 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.

Prítomní:

Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček
Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli
Ľudovít Mézeš

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
Z Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie ÚPN-Z „Pri Podháji“
5. Prerokovanie a schválenie VZN o záväzných častiach UPN-Z Pri Podháji
6. Žiadosti a došlé spisy
7. Rôzne
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:

/ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
1.
2 J Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.
3 J Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort, Jaroslav RajČek

Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.

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

475/ Prerokovanie a schválenie ÚPN-Z „Pri Podháji“
Prerokovanie a schválenie VZN o záväzných častiach ÚPN-Z Veľký Grob „Pri Podháji“
- starosta obce prečítal stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave ( Odbor územného
plánovania ), ktorý odporúča Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Grobe schváliť
predložený návrh riešenia ÚPD
- starosta obce predložil návrh VZN o záväzných častiach ÚPN-Z Veľký Grob „Pri Podháji“
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Uznesenie č. 23/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje „Územný plán obytnej zóny Veľký GrobPri Podháji“. Zároveň schvaľuje a vydáva týmto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký
Grob, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN -Z Veľký Grob - Pri Podháji“.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0
/ Žiadosti a došlé spisy
6.
- Irena Mesárošová, Veľký Grob 206 - žiadosť o úhradu donášky obedov
- žiadosť prečítala a poslancov informovala Karin Uherová
Uznesenie č. 24/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje úhradu donášky obedov pre žiadateľku.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7J Rôzne
a/ Roman Bart a matka Helena Bartová - odpoveď na výzvu na vypratanie nehnuteľnosti
- starosta obce prečítal odpoveď rodiny Bartových a informoval poslancov o odstúpení
materiálu v tejto veci právnikovi ( JUDr. Šuľan).
Uznesenie č. 25/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe reakciu Heleny Bartovej na vypratanie
nehnuteľnosti a následné odstúpenie prípadu právnikovi berie ne vedomie.

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

b/ Spoločný stavebný úrad v Sládkovičove
- starosta obce informoval o činnosti spoločného stavebného úradu,
- oboznámil prítomných s rokovaním zúčastnených obcí ( Veľký Grob, Pusté Úľany,
Abrahám, Hoste) a mesta Sládkovičovo dňa 23.6.2005, kde primátor mesta navrhol,
vzhľadom na nával práce pre jednu existujúcu pracovníčku stavebného úradu, zvýšiť počet
pracovníkov o jednu pracovníčku na polovičný pracovný úväzok. Po vzájomnej diskusii bol
tento návrh schválený.
- starosta obce poukázal na potrebu navýšenia objemu finančných prostriedkov v rozpočte
obce o sumu 18 000,- Sk.
Uznesenie č, 26/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje navýšenie príspevku na prevádzku
Spoločného stavebného úradu v Sládkovičove o 18 000,- Sk v roku 2005.
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Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ Alas Slovakia s.r.o„ Bratislava - Vodná ťažba štrkopieskov na výhradnom ložisku Veľký
Grob
- starosta obce oboznámil prítomných so zámerom „Vodná ťažba štrkopieskov na výhradnom
ložisku Veľký Grob“, ktorý obci zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR
- zároveň oboznámil poslancov s verejným prerokovaním zámeru dňa 13.7.2005 o 17,00 hod.

Uznesenie č. 27/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe zámer firmy Alas Slovakia s.r.o. na „Vodnú ťažbu
štrkopieskov na výhradnom ložisku Veľký Grob“ berie na vedomie.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d/ Polygrafia Gutenberg - Pedagogická spoločnosť J.A.Komenského, Banská Bystrica ponuka rôznych polygrafických prác ( pohľadnice, skladačky, propagačné materiály, knihy,
brožúry...)
- starosta predložil vzory ponúkaných prác

Uznesenie č. 28/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje vyhotovenie propagačného materiálu pre
obec. Na tento účel navyšuje v rozpočte sumu o čiastku 50 000,- Sk.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie Č. 7/2005 - Hrušková, Sanderová, Turcarová - odmietli predaj časti parcely na
parkovisko pri cintoríne
11/2005 - odstránenie starej požiarnej zbrojnice - zatiaľ nezrealizované
18/2005 - Drahoš Bacigál - vyrozumený
19/2005 - p. Feješová - vyrozumená, zámenná zmluva daná na vypracovanie
notárovi
20/2005 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra - neschválené návrhy
21/2005 - jednorazové poskytnutie smetných nádob pre obyvateľov časti Tamok
- zrealizované (1 neprevzal)
22/2005 - vyčistenie katastra obce od odpadov - zrealizované

9/ Diskusia
- ťažba dreva v „háji“ - z minulého zasadnutia - starosta oboznámil poslancov so zákonným postupom Lesov, S.p. pri ťažbe dreva
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Ing. Šmahel — častejšie by mohli byť pristavované kontajnery po obci
- starosta obce poukázal na skutočnosť, že Vinárstvo Soldán, Veľký Grob nemôže vždy
zabezpečiť odvoz kontajnera, musí sa čakať aj týždeň
- zároveň navrhol stiahnutie kontajnera z Tamoku do obce a jeho využitie

- starosta oboznámil poslancov s prípravou výzvy miestnym rozhlasom pre občanov na
udržiavanie priestranstiev a okolitého prostredia, nevytváranie divokých skládok v katastri
obce

Ingeli - navrhol zaslať do domácností správu o finančných prostriedkoch použitých na
vypratanie skládok z katastra obce
Bartová - poukázala na „pálenie káblov“ u rodiny Bihariových, Veľký Grob 242, ktorá je
v jej susedstve, na vypálenie telefónneho stĺpa spôsobené taktiež spomínaným pálením
káblov.

Prístavková - poukázala taktiež na pálenie káblov a s ním spojený zápach a znečisťovanie
prostredia, zároveň sa obáva o zvýšenie poplatku za odvoz a zneškodňovanie odpadu v obci
v súvislosti s navýšením finančných prostriedkov na vypratanie odpadov z katastra obce
Bartová - vyzvala poslancov, aby všetci na mieste prešetrili situáciu s pálením káblov v obci
Rajček - navrhol, aby po obci chodil zamestnanec obecného úradu a sledoval a zaznamenával
situáciu s vytváraním skládok odpadu

Ing. Šmahel - navrhol pozvať Rastislava Talla na zasadnutie OZ vo veci donášky káblov
rodine Bihariových a Štefana Brinzu a Petra Augustína vo veci znečisťovania prostredia

- starosta — vyzval poslancov, aby pri odhalení vytvárania skládky odpadu odfotografovali
auto, ktoré odpad priviezlo, čo by mohlo byť záchytným bodom pre Obvodný úrad životného
prostredia v Galante
Rajček - navrhol zatarasiť cestu do „hája“, určiť ,kedy sa tam môže odpad vyviesť,
dať na spomínané miesto závoru so zámkom, kde kľúč bude na obecnom úrade
Ing. Šmahel - zabezpečí panely na zatarasenie cesty pri „háji“, navrhol ponechať prechod pre
bicyklistov cca 80 cm

Rajček — spomenul, že p. Stasinka si ohradil svoj pozemok na úkor obecného pozemku,

10/Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 30.6.2005

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Rajček
Jaroslav Hebort

Starosta obce: ....
Ing. Dušan Botka

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

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

30. júna 2005 o 1900 hodine

(štvrtok !!!)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie ÚPN-Z „Pri Podháji“
Prerokovanie a schválenie VZN o záväzných častiach ÚPN-Z Pri Podháji
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 24.6.2005

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

