napísaná dňa 16. februára 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort
Ján Szíkora, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Neprítomní:

Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Smahel

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2006
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 Anna Simandelová.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort, Ján Szíkora

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2006
- každý poslanec dostal predmetný návrh rozpočtu spolu s pozvánkou na zasadnutie
- starosta obce prečítal žiadosti jednotlivcov i organizácií a vyzval poslancov, aby
pripomienkovali návrh rozpočtu

p.Rigo — žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu na rok 2006
- vyjadril sa k vybaveniu miestností „FITNES“ ( klub naturálnej kulturistiky v kultúrnom
dome ) a poukázal na poskytovanie služieb pre širokú verejnosť

- 2 Ing. Andor - vyjadril sa k perspektíve „FITNES“

Ing. Andor - otázky ohľadne účelového fondu
- k danej problematike sa vyjadrila Anna Simandelová - účtovníčka OcU

Uznesenie č. 1/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok
2006 s touto úpravou : schválenie príspevku v sume 35 000,- Sk pre „Klub naturálnej
kulturistiky“ vo Veľkom Grobe.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/5. Žiadosti a došlé spisy
Rozália Gábrišová, Senec - Denisa Ballanyová, Šaľa
p. Gábrišová - žiada o zrušenie nájmu miestnosti v „Požiarnej zbrojnici“
p. Ballanyová — žiada o prenájom spomínanej miestnosti
( prišlo by len k zmene nájomcu )
Uznesenie č. 2/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zmenu nájomcu miestnosti v bývalej
požiarnej zbrojnici na účely skladovania tovaru. Určuje obecnému úradu vypracovať
príslušnú nájomnú zmluvu s nájomnými podmienkami ako doteraz.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6 J Rôzne
a) ZDOLFIN s.r.o. - vodná ťažba štrkopieskov na ložisku Čadíky a revitalizačné
kompenzácie na ornej pôde
- starosta obce informoval prítomných o zámere spoločnosti
- obecné zastupiteľstvo malo výhrady voči ďalšej ťažbe a tým aj rozširovaniu vodnej plochy
v katastri obce

Uznesenie č. 3/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe má k predloženej problematike výhrady, nakoľko
nie je v záujme obce extrémne zväčšovať vodné plochy v katastri obce. Doporučuje starostovi
obce vypracovať zamietavé stanovisko.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa. 0

- 3 b) Ponuka na ozvučenie cintorína
firma MK - hlas, Sabinov - ponúka ľahké, prenosné ozvučenie na rôzne účely, kde nie je
potrebné napájanie 220V (akumulátor vydrží cca 8 hod.).Dosah mikrofón - reproduktor je
100m a cena 28 300,- Sk.
- starosta obce poukázal na potrebu zakúpenia s pomíňanej techniky do cintorína

Uznesenie č. 4/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zakúpenie prenosnej ozvučovacej súpravy
na ozvučenie cintorína podľa predloženej ponuky v cene do 35 000,-Sk.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0

c) Vyžiadaná cenová ponuka spoločnosti ECODUC Levice - osadenie prevzdušňovacieho
kompresora
- starosta priblížil systém prevzdušnenia pri praní filtrov na čerpacej stanici, ktorý vplýva na
zvýšenie účinnosti a rýchlosti prania( doterajší spôsob bol zdĺhavý a náročný na spotrebu
vody ).
Uznesenie č. 5/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie informáciu o zabezpečení
a osadení prevzdušňovacieho kompresora pre čerpaciu stanicu obecného vodovodu.

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

U Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 11/2005 - odstránenie starej požiarnej zbrojnice bude zrealizované v jarných
mesiacoch
č. 34/2005 - umiestnenie kompostáme (zber organických odpadov bude
pravdepodobne realizovať SOBA Senec )
č. 39/2005 - webová stránka je zverejnená na www.velkygrob.sk
č. 44/2005 - J. Ingeli vyrozumený, nemá však parcelu na LV
č. 45/2005 — cirkvám boli príspevky poskytnuté
č. 46/2005 - Klub naturálnej kulturistiky ( V. Rigo ) - vyrozumený
č. 47/2005 - všetkým ZŤP boli príspevky poskytnuté
č. 48/2005 - Komunita Kráľovnej pokoja - príspevok poskytnutý
č. 49/2005 - návratná sociálna výpomoc pre Milana Viglaša poskytnutá
/ Diskusia
8.
- starosta - rozobral otázku energetického auditu
p. Rigo — poďakoval v mene Klubu naturálnej kulturistiky vo Veľkom Grobe za finančný

príspevok z rozpočtu obce

- 4 Ing. Gálik - poukázal na množstvo potulujúcich sa psov

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

Vo Veľkom Grobe dňa 16. februára 2006

Zapisovateľka:

Anna Simandelnvá
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Overovatelia:

Jaroslav Hebort

,i..............

Ján Szíkora

Starosta obce:.....
Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu:
Ján Ingeli

Prezenčná

listina

z riadneho zasadnutia Obecného zastupitelstva obce Veľký Grob
konaného dňa 16.februára 2006.

Ing. Dušan B o t k a starosta obce

Ján I n g e 1 i zástupca starostu

Ing. Vojtech A n d o r

Ing. Ronald G á 1 i k

Jaroslav H e b o r t

Jaroslav Raj č e k

Ján S z i k o r a

Ing. Daniel Š m a h e 1

Jaroslav U h e r

Martin Urbančok
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