napísaná dňa 19.mája 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.
Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort,
Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher

Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli
Ľudovít Mézeš

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie Registratúmeho poriadku a Registratúmeho plánu OcÚ
5. Správa o finančnej kontrole za I. štvrťrok
6. Žiadosti a došlé spisy
7. Rôzne
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vojtech Andor a Ing. Daniel Šmahel.
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Prerokovanie a schválenie Registratúmeho poriadku a Registratúmeho plánu Obecného
úradu vo Veľkom Grobe
- predložila Karin Uherová
- oboznámila poslancov OZ s účelom týchto dokumentov
- informovala o vyjadrení Štátneho archívu v Šali, ktorý doporučuje OZ daný poriadok a plán
schváliť
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Uznesenie č. 15/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predložené dokumenty :Registratúmy
poriadok Obecného úradu vo Veľkom Grobe a Registratúmy plán Obecného úradu vo
Veľkom Grobe bez pripomienok.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Zdržal sa: 0

Proti: 0

/ Správa o finančnej kontrole za I. štvrťrok
5.
- predložil hlavný kontrolór obce - Ľudovít Mézeš
- informoval poslancov o výsledkoch kontrolnej činnosti
Následne OZ prijalo :
Uznesenie č. 16/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe správu o finančnej kontrole za I. štvrťrok
predloženú hlavným kontrolórom obce berie na vedomie.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Žiadosti a došlé spisy
6.

a/ Forza Slovakia, s.r.o., Holíč - ponuka vyhotovenia leteckých záberov obce profesionálnou
kamerou na výstupnom CD nosiči vo formáte AVI a MPEG v cene 3.000,- Sk.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 17/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje objednanie ponúknutých služieb firmou
Forza Slovakia, s.r.o., Holíč.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Drahoslav Bacigál, Veľký Grob 348 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku
- vzhľadom na Uznesenie č. 12/2005 bola vykonaná obhliadka terénu na predmetnej parcele,
kde poslanci skonštatovali, že časť predmetnej parcely 23/13 je možné odpredať záujemcovi
Uznesenie č. 18/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odpredaj časti obecnej parcely č. 23/13
vo výmere cca 154 m2 Drahoslavovi Bacigálovi, Veľký Grob č. 384, za cenu 100,-Sk/m2.
Náklady na vyhotovenie geometrického plánu a vklad do katastra nehnuteľností znáša
žiadateľ.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 3 / Rôzne
7.
a/ miestna komunikácia pri „mlyne“ (p. Feješová, Veľký Grob 290)
- starosta obce navrhol OZ zmiernenie ozubu na rohu komunikácie pri rodinnom dome č. 329
( PagáČová Judita ) v šírke cca 3,5 m v celkovej dĺžke k rodinnému domu č. 290 ( Feješoví )
do stratená s následným preložením stĺpa el. vedenia tak, aby prejazd na miestnej komunikácii
bol bezpečnejší.
- navrhol zároveň vzájomné vysporiadanie hraníc pozemkov medzi obcou a rod. Feješovýchinformoval poslancov, že v súvislosti s vysporiadaním pozemkov Feješoví žiadajú odkúpiť od
obce rozdiel vo výmere vysporiadavaných častí v primeranej cene

Uznesenie č. 19/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje vysporiadanie vzájomných hraníc
pozemkov medzi Obcou Veľký Grob a rod. Feješových podľa priloženej skice. Cenu
vzájomne vysporiadavaných pozemkov určuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vo
výške 100,- Sk/m2. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu a vklad do katastra
nehnuteľností sa delia na polovicu.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra
- pozvánka na riadne valné zhromaždenie
Ponúka dve alternatívy nájomných zmlúv na prevádzkovanie vodovodu:
- prevádzkovanie vodovodu s ponechaním vlastníctva vodovodu obci
- vloženie do majetku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Nitra formou navýšema
imania upísaním nových akcií
OZ prijalo:

Uznesenie č. 20/2005

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje predložené návrhy zmlúv o nájme
majetku obce ani vo verzii prevádzkovania vodovodu ani vo verzii vkladu vodovodu do
Vodárenskej spoločnosti, Nitra.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c/ Ukončenie činnosti skládky TKO Tamok
- starosta obce oboznámil poslancov s ukončením skládkovania na Tamoku dňa 30.4.2005
a následným odvozom odpadu na skládku v Senci
- oboznámil poslancov so začiatkom rekultivácie skládky podľa spracovaného a schváleného
projektu
- informoval o skutočnosti, že v spolupráci so starostom Obce Pusté Úľany a obyvateľmi
Tamoku sledujú kvalitu použitých materiálov a priebeh prác na skládke
- oboznámil poslancov s priebehom zhromaždenia obyvateľov Tamoku dna 20.4.2005,
ktorého sa zúčastnil starosta obce a Ing. Daniel Šmahel, poslanec OZ. Zo strany obyvateľov
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Tamoku bola vznesená požiadavka, aby im boli po prvýkrát poskytnuté smetné nádoby
zdarma.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 21/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje jednorazové poskytnutie smetných nádob
obyvateľom časti Tamok pre každú rodinu 1 kus - celkový výdavok predstavuje cca 18.000,Sk
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d./ AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. Veľký Grob - žiadosť o vyčistenie katastra Obce Veľký
Grob
Ing. Daniel Šmahel - objasnil situáciu a na prípadné práce ponúkol zapožičanie honu,
buldozéra a nákladných aut z firmy AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. (Ing. Daniel Šmahel je
konateľom firmy ), odhlásením strojov z colného skladu
OZ prijalo:
Uznesenie č. 22/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje čiastku 210 000,- Sk vyčlenenú na
odpratanie rôznych nelegálnych skládok v katastri Obce Veľký Grob ako navýšenie
k rozpočtu.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 11/2005 - odstránenie starej požiarne zbrojnice - zatiaľ nezahájené
12/2005 - Drahoslav Bacigál — riešené v bode 6b
13/2005 - mapové podklady - predložené každému poslancovi OZ
6/2005 - rodina Bartových, rodinný dom s.č. 97 - vypratanie- zaradené do
diskusie
7/2005 - p.Hrušková, p.Turcarová, p. Sanderová - dopisy odišli 29.4.2005 zatiaľ bez odozvy
/9. Diskusia
- starosta obce oboznámil prítomných so statickým posudkom rodinného domu súpisné číslo
97
- poukázal na skutočnosť, že vtedajší predseda MNV umožnil prítomnej rodine Heleny
Bartovej dočasne ( pokiaľ si nezabezpečia vhodné ubytovanie ) obývať rodinný dom.
Spomínaná rodina si však ani dodnes žiadne vhodné bývanie nezabezpečila a podľa
vyjadrenia Heleny Bartovej sa nemieni z tohto domu odsťahovať.

Ing. Vojtech Andor - poznamenal, že rodina sa musí zabezpečiť tak, aby bývala vo svojom
dome a na svojom pozemku ( nie na obecnom)

- 5 - Roman Bart ( syn Heleny Bartovej ) - nemá finančné prostriedky na zakúpenie bytu alebo
rodinného domu. Nakoľko bol vo výkone trestu, nechce ho nikto prijať do zamestnania.
- Helena Bartová - žiada od obce náhradné ubytovanie, nakoľko je už „stará“, nedokáže si
zohnať ubytovanie sama
p. Slovák — priblížil prítomným svoj ťažký život, nakoľko je vojnovým invalidom. Napriek
svojmu ťažkému zdravotnému stavu a z toho vyplývajúcej zlej finančnej situácie si dokázal
postaviť svoj dom, vychovať deti.
Ing. Daniel Šmahel - spomenul, že ak je niekto evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny a je ochotný ísť pracovať, môže získať príspevok na ubytovanie, súvisiace s novým
zamestnaním, je možné skontaktovať sa aj s pani Orgovánovou ( Rómska iniciatíva ), ktorá
by možno vedela pomôcť pri hľadaní zamestnania
p.Simandelová - poukázala na skutočnosť, že rodina nezaplatila obci ani jediný vyrubený
poplatok - poplatok za domový odpad
Ing. Daniel Šmahel - treba napísať novú výzvu na vypratanie domu
p. Ingeli - radšej treba napísať viac upozornení a následne podať žalobu na súd
p. Slovák - navrhol, aby Obecný úrad vo Veľkom Grobe pomohol rodine pri kontaktovaní sa
s pani Orgovánovou
Ing. Daniel Šmahel - poukázal na ťažbu dreva v háji - navrhol starostovi obce, aby prešetril,
či existuje na ťažbu povolenie, navrhol aby bola cesta do „hájička“ zastavená
Ing. Vojtech Andor - cesta do „hájička“ by mala byť prejazdná aspoň pre cyklistov
Ing. Daniel Šmahel - poukázal na nepostačujúcu starostlivosť o kosenie cintorína, navrhol,
aby sa zakúpila ešte jedna kosačka (výkonnejšia ) a mohol by s ňou kosiť ďalší zamestnanec
obecného úradu
- poslanci navrhli, aby ďalšie verejné zhromaždenie bolo zvolané aspoň na 20,00 hod.
10./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 19.5.2005

Zapisovateľka: Karin Uherová
Overovatelia:

Ing. Vojtech Andor
Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce: ........ .x.../.............................. Zástupca starostu:............ ;.......
Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

