Zápisnica
napísaná dňa 9. októbra 2008 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

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

Neprítomní:

Viliam Rigo, Jozef Šenkárik

Starosta obce:

RNDr. Ladislav Andor

Zástupca starostu:

Ján lngeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Došlé spisy
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
6. Priority úloh na roky 2007 - 2011 a ich aktualizácia
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1J 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. Jana Bučanová Ingeliová, Ing. Vladimír
Rašo.
Voľba prebehla hlasovaním.

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

/ Došlé spisy
4.
a) Miroslav Majchrák, Veľký Grob 65 - žiadosť o umožnenie prístupu na obecnú
komunikáciu
Starosta prečítal žiadosť.
OZ prijalo:

- 2 Uznesenie č. 70/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odkladá rozhodnutie o povolení vstupu do záhrady
cez obecný pozemok p.č. 298 v katastrálnom území obce Veľký Grob pre pána Majchráka na
najbližšie zasadnutie, po obhliadke predmetného miesta ( streda 15.10.2008 o 17.30).
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Prerokovanie postupu obce k dani za jadrové zariadenie
Starosta obce predložil a podal informácie o postupe obce a výsledku rokovaní Rady ZMO JE
JB z 2.10.2008.
OZ prijalo:

Uznesenie č. 71/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na základe informácií ZMOS schvaľuje postup obce
v záležitosti riešenia uplatnenia dane za jadrové zariadenie.
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Podnet na prešetrenie znečistenia životného prostredia - žiadosť postúpená z OÚ ZP
v Galante

Starosta prečítal žiadosť.

OZ prijalo:
Uznesenie č. 72/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s postupom likvidácie čiernych skládok
v katastri obce pozdĺž prístupovej cesty k rybníku „Rašelina“ v zmysle zákona a v určenom
termíne do 31.12.2008. Zároveň navrhuje uplatniť si náhradu vynaložených nákladov
u vlastníka pozemkov, na ktorých sa tieto čierne skládky nachádzajú, v tomto prípade Lesy
SR š.p., o.z. Palárikovo.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti. 0
Zdržal sa: 0
d) Prof. Ing. arch. Michal Šarafin, ATELIERDOMOVA spol. s r.o., Bratislava - ponuka
spolupráce - obnova dediny a spracovanie aktualizácie UP - O
Starosta prečítal ponuku.

OZ prijalo:

- 3 Uznesenie č. 73/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe navrhuje posudzovať potenciálnu potrebu
aktualizovať územný plán po preštudovaní platného „Územného plánu obce Veľký Grob“
a zhodnotení jeho zhody s reálnym stavom a rozvojovým potenciálom obce. Platný územný
plán bude preštudovaný na najbližšom zasadnutí OZ.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
5.
Uznesenie č. 55/2008 - berie na vedomie požiadavku občanov na zriadenie detského ihriska
56/2008 - nesúhlasí s poskytnutím bezúrokovej pôžičky (Anna Bartová)
57/2008 - nesúhlasí so zamurovaním dverí na KD
58/2008 - trvá na vyprataní pozemku a povoľuje záhrad, činnosť (Pikáli)
59/2008 - súhlasí s využívaním pozemku na záhrad, činnosť (Jurík )
60/2008 - súhlasí s vybudovaním motocrossovej a bicrossovej dráhy
61/2008 - berie na vedomie likvidáciu spol. Brantner Soba s.r.o a súhlasí
s uzatvorením zmlúv, vzťahu s novým subjektom
62/2008 - nesúhlasí s odpredajom časti obec, pozemku (Cambal)
63/2008 - upravuje odber vody ( Feješ)
64/2008 - nesúhlasí s poskytnutím finanč. pomoci pre obec Topoľníky
65/2008 - upravuje cenu pozemku p.č. 664/2 na 50,- Sk/m2 (Prístavková)
66/2008 - berie na vedomie informáciu o príprave a priebehu osláv dňa kultúry
67/2008 - súhlasí s vypracovaním projektu v rámci opatrenia „Obnova a rozvoj
obcí z PRV SR...“
68/2008 - súhlasí so vstupom do obč. združenia „Trnavská náučná cyklotrasa“
69/2008 - berie na vedomie „Záznam o vykonanej kontrole nakladania s verej.
prostriedkami a následnej finanč. kontrole za I. - II. Q 2008“

6 J Priority úloh na roky 2007 - 2011 a ich aktualizácia

Starosta obce a poslanci OZ konštatovali súčasný stav plánovaných aktivít a ich ďalší rozvoj.
Svoje pripomienky ďalej uplatnili v diskusii.
/ Diskusia
7.

a) Vyčistenie verejných priestranstiev
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 74/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa v nadväznosti na uznesenie č. 51/2008 dohodlo
na ďalšom kroku smerom k vyčisteniu verejných priestranstiev v okolí domov. V priebehu
najbližších dní poslanci osobne skontrolujú stav na uliciach a následne doručia obyvateľom
domov, v okolí ktorých je na obecných pozemkoch neporiadok, personalizovanú výzvu na
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vypratanie verejného priestoru, resp. na podanie vysvetlenia uskladnenia materiálu a to do
konkrétneho termínu (predbežne návrh do 1.11.2008 ).
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Odchyt voľne sa pohybujúcich psov
Po následnej diskusii OZ prijalo:

Uznesenie č. 75/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s opätovným zabezpečením vopred
nezverejneného odchytu voľne sa pohybujúcich psov v obci. V prípade potreby súhlasí
s objednaním súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá by pri odchyte asistovala. Odchyt by sa
mal realizovať do 15.11.2008.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Prezentácia obce na internete
OZ prijalo:

Uznesenie č. 76/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s novým dizajnom webstránok obce a aj
s novým spôsobom prezentácie obce na internete vo vlastnej réžii.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Oprava strechy na zdravotnom stredisku

OZ prijalo:
Uznesenie č. 77/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s realizáciou opravy strechy na zdravotnom
stredisku v termíne do 30.11.2008.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na rok 2009

OZ prijalo:
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Uznesenie č. 78/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa dohodlo na príprave podkladov pre tvorbu
rozpočtu na rok 2009, najprv pre výdavkové kapitoly. Z doterajších návrhov berie na vedomie
návrh na zakúpenie elektrocentrály ako záložného zdroja el. energie pre obecný vodovod
a koncepciu vývozu splaškov.

Za hlasovalo. 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Informácia o rozhodnutí RÚVZ v Galante o celoplošnej deratizácii
Starosta prečítal znenie rozhodnutia.
g) Informácia o príprave revitalizácie obce.
Správu podal starosta obce.

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.

Vo Veľkom Grobe dňa 9.10.2008

Zapisovateľ:

Róbert Kubiš

Overovatelia:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová

Ing. Vladimír Rašo

.Zástupca starostu:
Ján Ingeli

....... t./../.

