OBEC VEĽKÝ GROB - OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 27.5.2020 17:30
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci –Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Roman Brinza, Ing. Marek Griga, Mgr. Štefan Ingeli,
Ing. Vojtech Andor, JUDr. PhDr. Roman Hebort
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a došlé spisy
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 22/2002 o niektorých podmienkach
držania psov
Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali
prezenčnú listinu.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Iveta Rigová. Za overovateľa bol určený Ing. Marek Griga.
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3.

Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia.

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.
Kontrola plnenia
obecného zastupiteľstva

uznesení

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

5.

Žiadosti a došlé spisy

1)

spis č. OcÚVG/229/2020 – číslo záznamu 1115/2020 – zo dňa 25.5.2020
Žiadosť o povolenie k vybudovaniu optických vedení v obci.

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym stavom obecného rozhlasu a vysvetlil,
v čom by spočívala rekonštrukcia vedení. Pridanou hodnotou projektu by bolo zavedenie
optických sietí v obci. V rozprave sa vyjadril poslanec Rudolf Ženiš, JUDr. PhDr. Roman
Hebort a Mgr. Štefan Ingeli.
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vzhľadom k nedostatku informácií
o predloženom projekte navrhuje prejednať daný projekt pred jeho schválením na pracovnom
stretnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2)

spis č. OcÚVG/231/2020 – číslo záznamu 1121/2020 – zo dňa 26.5.2020
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Návrh darovacej zmluvy na bezodplatný prevod vlastníckych práv k pozemkom
v prospech obce Veľký Grob.
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s bezodplatným prevodom
vlastníckeho práva k parcelám nachádzajúcim sa v okrese Galanta, obci Veľký Grob,
katastrálne územie Veľký Grob, par. č. 513/46 a k parc. č. 513/4, 513/123, 513/117, 513/124,
513/111 a 513/79, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 33/2020 zo dňa 28.4.2020,
vypracovaného a autorizovaného vyhotoviteľom Ing. Danielom Turcárom – geodetické práce,
Veľký Grob 68, 925 27 Veľký Grob, IČO 40895343, verifikovaného Okresným úradom
Galanta, katastrálnym odborom pod č. G1-526/2020 dňa 21.5.2020 v prospech obce Veľký
Grob. Pre vylúčenie pochybností obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby obec Veľký Grob,
zastúpená starostom obce Viliamom Rigom, uzatvorila na prevod vlastníckych práv k vyššie
uvedeným parcelám samostatné darovacie zmluvy s jednotlivými vlastníkmi predmetných
pozemkov:
-

Ingeliová Oľga r. Andorová, 276 Veľký Grob, 925 27

-

Andelová Tatiana r. Andorová, 138 Veľký Grob, 925 27

-

Andor Viktor r. Andor, Svidnická 106/9, 821 03 Bratislava

-

Uher Jaroslav r. Uher, 149 Veľký Grob, 925 27

-

Uherová Tatiana r. Zábojníková, 149 Veľký Grob, 925 27

-

Vazan Jozef Ing. r. Vazan, Rajecká 26, Bratislava

-

Rigová Eva r. Brinzová, 442 Veľký Grob, 925 27

-

BrinzováAndriana r. Fábryová, Hlboká 57, 949 01 Nitra

-

Brinza Boris r. Brinza, Cabajská 25/6, Nitra

-

Brinza Tomáš r. Brinza, Cabajská 25/6, Nitra

-

Brinza Pavol r. Brinza, 110 Vlky, 900 44

-

Rigo Viliam r. Rigo, 165 Veľký grob, 925 27

-

Turcárová Katarína r. Pagáčová, 58 Veľký Grob, 925 27

-

Pavlechová Gabriela r. Lantajová, Ul. Adama Štrekára 8165/70, 917 01 Trnava

-

Rajt Otakar r. Rajt, Na pasekách 1466/7, Bratislava - Rača

Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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6.
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 22/2002 o niektorých podmienkach
držania psov
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 22/2002 o niektorých podmienkach držania psov
bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Počas zákonnej lehoty
neboli k návrhu doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č.
22/2002 o niektorých podmienkach držania psov.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

Starosta obce na úvod uviedol, že žiadosť o NFP na projekt chodníka popri hlavnej ceste
smerom od Jednoty sa v pondelok odovzdala, v prípade schválenia musí byť stavba dokončená
do konca roka 2021. Zároveň oznámil, že v priebehu minulého týždňa bola Obecnému úradu
doručená výzva na doplnenie žiadosti o NFP na projekt vodozádržných opatrení v obci.
Vzhľadom k tomu, že malá časť dotknutého územia do chráneného územia NATURA 2000,
musí sa k projektu vyjadriť nielen OÚ Galanta, ale aj odbor životného prostredia na OÚ
Trnava. Schvaľovací proces k žiadosti sa teda predĺži. Ďalej uviedol, že na budove zdravotného
strediska sa dokončilo sieťkovanie. Na zbernom dvore na vývoz konárov prebehlo v priebehu
minulého týždňa drvenie konárov. Za celé obdobie fungovania zberného dvora sa však na
pozemku nahromadilo nadmerné množstvo materiálu, ktorý nebolo možné spracovať drvením,
ako napr. zemina, listy, tráva a rôzny iný odpad. Odvoz tohto materiálu by nám vedela
zabezpečiť firma AVE SK, vzhľadom k tomu, že tieto náklady neboli pôvodne zahrnuté do
rozpočtu je potrebné zvážiť, či sa táto aktivita zrealizuje v priebehu tohto roku.

8.

Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

V rámci bodu č.8 sa ako prvý vyjadril poslanec Rudolf Ženiš. Dopytoval sa na to, či boli
prevedené vlastnícke práva na budovy školy v prospech obce a na lúku pri Obecnom úrade.
Zároveň otvoril tému pozemkov, ktoré by mohli byť pre obec zaujímavé. Konkrétne spomenul
parcely, kde bola vytvorená lipová alej. Zaujímal sa, či existuje možnosť ako by takéto
pozemky, ktoré sú momentálne vo vlastníctve SPF, mohli byť prevedené do vlastníctva obce.
Starosta ho informoval o tom, že obec v roku 2019 obec písomne požiadala Slovenský
pozemkový fond, aby všetky pozemky vo vlastníctve SPF v katastri obce mohli byť
nadobudnuté do vlastníctva obce Veľký Grob. Vzhľadom k mimoriadnej situácií v súvislosti
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s pandémiou a k personálnym zmenám, ktoré nastali vplyvom volieb do NRSR, sa k našej
žiadosti SPF doposiaľ nevyjadril.
Poslanec Ženiš ďalej uviedol, že od r. 2016 je platný Zákon o miestnom poplatku za
rozvoj, ktorý umožňuje obciam vyrubovať poplatky v podobe dane za rozvoj. Túto formu
zvýšenia príjmov do rozpočtu obce využívajú mnohé obce a mestá, treba zvážiť, či za určitých
podmienok túto daň nezavedie aj obec Veľký Grob. Na záver vyjadril nespokojnosť s prácou
hlavného kontrolóra obce, ktorý si podľa neho nesplnil uloženú povinnosť a navrhol ho
písomne napomenúť.
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe podľa ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb.
ukladá písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi obce za zanedbanie povinností
vyplývajúcich z uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe č. 38/2020 z 5.5.2020.
Hlasovanie
ZA: 4 (Ingeli, Ženiš, Griga, Hebort)
PROTI: 1 (Andor)
ZDRŽAL SA: 2 (Brinza, Uher)
Ďalší sa do interpelácií zapojil poslanec Mgr. Štefan Ingeli. Vzhľadom k tomu, že lekári
v zdravotnom stredisku vo Veľkom Grobe investovali vlastné financie do rekonštrukcie
a modernizácie prenajatých priestorov strediska, navrhol zohľadniť tieto investície a primerane
im znížiť výšku nájomného.

9.

Diskusia

Juraj Turcár sa v rámci diskusie vrátil k téme odpadu na zbernom dvore na vývoz konárov
a navrhol, či by nebolo možné odpad zakopať do zeme. Starosta mu vysvetlil, že táto možnosť
je z mnohých dôvodov nereálna.
Miroslav Ručkay k tejto téme navrhol umiestniť v blízkosti zberného dvora kamery
a pozemok oplotiť, čo by odradiť ľudí, ktorí na plochu vyvážajú iný ako drevený odpad.
Zároveň navrhol stanoviť presný čas a dni, kedy by bolo možné konáre privážať.

10.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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11.

Záver zasadnutia

Vo Veľkom Grobe, dňa 27.5.2020

Zapísal:

Mgr. Iveta Rigová

Overil:

Ing. Marek Griga

____________

Viliam R i g o
starosta obce

Prílohy:
-

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 22/2002 o niektorých podmienkach držania psov
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NÁVRH

Dodatok č. 1/2020

k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
22/2002 o niektorých podmienkach
držania psov, zo dňa 18.07.2002

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľký Grob dňa:
Schválené dňa:
Nadobúda účinnosť dňa:

12.5.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob podľa §4, ods. 3 písm. i, §6 a §11 ods. 4
písm. g zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov na
riadnom zasadnutí

navrhlo
1. V § 4 Evidencia psov
- v ods. 6 nahradiť slová „za úhradu 60,- Sk“ slovami „ za úhradu 2,00EUR“.
2. V § 8 Priestupky a sankcie
- v ods. 1 doplniť písmeno e) a písmeno f) v nasledovnom znení:
„e) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú
zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich
zmeny,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.“
- v ods. 2 doplniť písmeno f) v nasledovnom znení:
„f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.“
- v ods. 3 zrušiť písmená a) a b) a nahradiť ich znením: „Za priestupok podľa odseku 1 a
odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku
2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.“
Ostatné časti Všeobecného záväzného nariadenia 22/2002 o niektorých podmienkach
držania psov zo dňa 18.07.2002 zostávajú bez zmeny.
Tento dodatok bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa
........uznesením č. ................
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom ............

Viliam Rigo
starosta obce

