Zápisnica
napísaná dňa 3. septembra 2009 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

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

Ospravedlnený:
Neospravedlnený:

Jaroslav Rajček
Viliam Rigo

Starosta obce:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie žiadosti na riešenie ďalšej ťažby štrkopieskov
5. Príprava programu na II. Veľkogrobský deň kultúry
6. Došlé spisy
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
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 bol určený Mgr. Róbert Kubiš.
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vladimír Rašo a Jozef Šenkárik.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Prerokovanie žiadosti na riešenie ďalšej ťažby štrkopieskov – prizvaní účastníci
ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí OZ
5./ Príprava programu na II. Veľkogrobský deň kultúry –
Starosta obce predložil návrh programu osláv.
OZ prijalo:

- 2 Uznesenie č. 32/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program II. Veľkogrobského dňa kultúry
v starostom predostretom znení v termíne 12.9.2009 a súhlasí s finančným zabezpečením do
výšky 1.500,- EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

6./ Došlé spisy
a) Petícia občanov Veľkého Grobu proti situovaniu zberného dvora separovaného odpadu na
parc.č. 719, 720, 2297/1 a 2298.
V diskusii k problematike umiestnenia zberného dvora padli nasledovné návrhy:
- pozemok pri ceste na družstvo (po ľavej strane), na hranici cesty a obývanej zóny
- pozemky v extraviláne smerom na Čatajské vinohrady
- v extraviláne získať zámenou alebo kúpou väčší pozemok a celú záležitosť riešiť
spoločne s umiestnením čističky odpadových vôd (výpadovka na Récu po ľavej
strane)
Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 33/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa na základe predloženej petície občanov proti
umiestneniu zberného dvora pre separovaný odpad na pozemkoch s parcelnými číslami 719,
720, 2297/1 a 2298 uznieslo na zastavení prípravného konania na zriadenie obecného
zberného dvora.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

b) Žiadosť o odkúpenie pozemkov – vlastníci bytového domu č. 412
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 34/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa na základe podanej žiadosti o odkúpenie
pozemku pod bytovým domom č. 412 a v jeho okolí uznieslo na nasledovnom:
- žiadateľom odpredá len pozemky, ktoré presne kopírujú zastavanú plochu obytného
domu a priľahlého septiku
- ostatné v žiadosti popísané plochy nebudú predmetom predaja
- cena za odkúpenie bola stanovená na 2,00 EUR/m2
- administratívne náklady a celý proces odkúpenia bude v réžii žiadateľov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

- 3 c) Žiadosť o odkúpenie domu ( s.č. 97 ) – Janette Bartová, Veľký Grob 97
OZ prijalo:
Uznesenie č. 35/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe žiadosti prijatej pod číslom 465/2009, podanej pani
Janette Bartovou, nevyhovuje.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

d) Prerokovanie grafickej časti orientačného systému NAVIGO UNI 3 pre obec
OZ prijalo:
Uznesenie č. 36/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so zakúpením a osadením navigačného
systému v obci v celkovej hodnote cca 2.500,- EUR pod podmienkou, že prevedenie bude iné
ako hliník resp. nejaký iný hodnotný kov. Odporúča vyhotovenie z plastu.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
3 (Ing. Ingeliová-Bučanová, Ing. Rašo, Mgr. Kubiš)

e) Žiadosť o nájom nebytových priestorov ( Piváreň, Kultúrny dom ) – Michal Böhm,
Ružomberok
Starosta informoval o podpísaní nájomnej zmluvy.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 37/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie ohlásenú zmenu nájomníka
v priestoroch kultúrneho domu, časť dom služieb (piváreň) a súhlasí s pokračovaním
zmluvného vzťahu s novým nájomníkom.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

f) Žiadosť o sociálnu výpomoc – Júlia Kondákorová, Veľký Grob 398
OZ prijalo:

- 4 Uznesenie č. 38/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím návratnej pôžičky v rámci
sociálnej výpomoci pre žiadateľku Júliu Kondákorovú, prijatú pod číslom 523/2009, vo výške
100,-EUR. Zároveň súhlasí, aby splátky vzniknutého dlhu vo výške 20,- EUR mesačne začala
žiadateľka splácať po priznaní dôchodku.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

7./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesenie č. 22/2009 – schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu
23/2009 – schvaľuje záverečný účet za r. 2008
24/2009 – súhlasí s hospodárskym výsledkom za rok 2008
25/2009 – berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce
26/2009 – nesúhlasí s odpredajom betónových dlaždíc
27/2009 – súhlasí s príspevkom do havarijného fondu
28/2009 – súhlasí s príspevkom pre Nemocnicu Sv. Lukáša, Galanta
29/2009 – súhlasí s preplatením faktúr za podlahovú krytinu a okno na ZS
30/2009 – považuje materiál doručený p. Pikálim za nedostatočný
31/2009 – postup riešenia problému znečisťovania verejného priestranstva
8./ Diskusia
a) starosta obce pripomenul prítomným havarijný stav strechy na zdravotnom stredisku
OZ prijalo:
Uznesenie č. 39/2009.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s akútnym riešením havarijného stavu
strechy na zdravotnom stredisku formou aplikácie izolačného materiálu IPA a penetračným
náterom, pri celkovom predpokladanom rozpočte na realizáciu vo výške 2.700,-EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

b) riešenie zastrešenia športových kabín
OZ prijalo:
Uznesenie č. 40/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s prípravou projektu na rekonštrukciu
strechy nad kabínami na futbalovom štadióne z dôvodu definitívneho riešenia dlhodobého
havarijného stavu.

- 5 Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

c) informácia starostu obce ohľadne meračov rýchlosti v obci
9./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
10./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vo Veľkom Grobe dňa 3.9.2009.
Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

...................................................................

Overovatelia:

Ing. Vladimír Rašo

...................................................................

Jozef Šenkárik

..................................................................

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

