Zápisnica
napísaná dňa 22. mája 2008 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

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

Starosta obce:

RNDr. Ladislav Andor

Zástupca starostu:

Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie koncepcie výstavby obecnej kanalizácie a získanie zdrojov
5. Došlé spisy
6. Plán hlavných podujatí nesp pripra\a Dňa obce ( 6.9.2008 ) „program“
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. 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: Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Prerokovanie koncepcie prípravy výstavby obecnej kanalizácie a možnosti získania
zdrojov
Starosta obce priblížil prítomným doterajšie kroky a súčasný stav prípravy kanalizácie
s poukázaním na založenie združenia obcí „Súr“ ( štatút stanový , základná listina ) - forma
splaškovej kanalizácie. V ďalšej časti Ing. Daniel Šmahel oboznámil prítomných so systémom
vákuovej kanalizácie a ponukou spoločnosti P.I.Trade s. r. o., Piešťany a s poznatkami
z exkurzie v obci Vicemčfice, Česká republika.
Po následnej diskusii OZ prijalo:
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Uznesenie č. 24/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe po zhodnotení postupu berie na vedomie informáciu
o systéme vákuovej kanalizácie a žiada postupovať v zabezpečovaní programu
odkanalizovania obce priebežne a v termíne 30.9.2008 predložiť na OZ informáciu
o možnosti finančného zabezpečenia výstavby kanalizácie pre obidve alternatívy.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Došlé spisy
a) Juraj Maruščák, Puškinova 1172/34, Stropkov - žiadosť o odkúpenie parcely č. 664/2
v katastri obce Veľký Grob vo výmere 476 m2 za účelom trvalého bývania

OZ prijalo:
Uznesenie č. 25/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo väzbe k Uzneseniu č. 20/2008 stanovuje cenu
pre parc.č. 664/2 vo výmere 476 m2 na 100,- Sk/m2.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Vladimír Andor, Pri Kríži 16, Bratislava - žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č.
482/2
OZ prijalo:

Uznesenie č. 26/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie žiadosť Vladimíra Andora bytom v Bratislave
na vedomie a vyjadrí sa po jej vyšpecifikovaní s presným stanovaním plochy na odkúpenie
časti parcely č. 482/2 v katastrálnom území obce Veľký Grob.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. / Plán hlavných podujatí - príprava Dňa obce
Starosta pripomenul prítomným návrh na založenie tradície „Dňa obce“ a požiadal poslancov
premyslieť si návrhy sprievodných podujatí do júlového zasadnutia OZ.

7. / Diskusia a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní

Uznesenie č. 15/2008 - schvaľuje „Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Veľký Grob
16/2008 - súhlasí s postupom riešenia túlavých psov
17/2008 — súhlasí so zahrnutím pozemku pare. č. 996
18/2008 - schvaľuje vykonanie účinných opatrení na odstránenie hluku...

- 3 19/2008 - berie na vedomie námety p. Jackulíkovej...
20/2008 - súhlasí s odpredajom pozemku (Prístavková)

a) informácia o riešení kvality vody v obecnom vodovode - firma Waleon, Košice (František
Justh, obeh, riaditeľ)
b) Informácia o postupe rekonštrukcie , zmene účelu využívania budovy súp. č. 150, ktorej
majiteľom je firma Stabyt s.r.o., Banská Bystrica
OZ prijalo:

Uznesenie č. 27/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s rekonštrukciou administratívnej budovy
súp. č. 150 na pare. č. 471/3, v katastri obce Veľký Grob ako aj so zmenou účelu využívania
ako bytový dom s časťou pre malé prevádzky a kancelárske priestory.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) prerokovanie možnosti realizácie tréningovej motokrosovej dráhy v časti k.ú. obce „Pod
studienkou“. Na základe iniciatívy záujemcov o tento šport ( M. Palčo ) a diskusie bol prijatý
záver, že predmetnú časť k.ú. obce zhodnotí OZ priamo v teréne dňa 4.6.2008 o 18,00 hod.
d) Stanovenie spôsobu vybudovania ochrannej siete na miestnom ihrisku ŠK, ako aj riešenie
oplotenia.
Zástupca FO Ing. Peter Fabuš vyslovil nesúhlas s navrhnutým riešením.
e) Prejednanie možnosti na vybudovanie detského ihriska ( s pieskoviskom ). K umiestneniu,
výberu a realizácii diskutovali p. Borovička, Mgr. Kubiš a ďalší. Výstavbu detského ihriska,
parkovej úpravy rieši PHSR obce.

f) Riešenie spolupráce ako aj zmluvy so spoločnosťou Cesty, a.s. Nitra nie je ukončené
a hľadajú sa legislatívne prípustné spôsoby splnenia doterajších ujednaní a požiadaviek OZ.
Riešenie bude prerokované na júnovom zasadnutí OZ.

8./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
9./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Vo Veľkom Grobe dňa 22.5.2008
....................................................... y...............

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

Overovatelia:

Ing. Vladimír Rašo ............... ......................................................
Viliam Jligo

....................... m..... .t....................z-y...... z?-

Starosta obce:..........y...-................. v/............ Zástupca starostu:.......................... ./../...r.ux.......
RNDr. Ladislav Anábr
Ján Ingeli

/ '

