Zápisnica
napísaná dňa 24. júna 2010 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.
Prítomní:

Jaroslav Hebort, Ing. Vladimír Rašo, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav
Rajček, Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš, Ján Ingeli,
Ing. Milan Sudovský (neskorší príchod počas bodu 4. kontroly
prijatých uznesení)

Neprítomní:

Jozef Šenkárik

Starosta:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa
3.Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Došlé spisy
6. Záverečný účet obce za rok 2009
7. Výročná správa obce za rok 2009
8. Návrh zloženia prípravného výboru na Obecné Dni (11.9.2010)
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 bol určený Mgr. Róbert Kubiš
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Rajček
Hlasovanie
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Kontrola plnenia uznesení
a) vo veci výrezu tují v ulici pri pani Krákorníkovej starosta oboznámil poslancov s reakciou
Milana Gálika a berie na vedomie zákaz výrezu drevín počas obdobia vegetácie, čím sa ďalšie
konanie v tejto záležitosti odkladá na zimné obdobie
b) znalecký posudok k pozemkom pred domami p. Ženiša, p. Dolnáka a p. Kováča určil
odkupnú cenu na 8,38 EUR/m2. Poslanci hlasovaním súhlasili s touto cenou.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
(p. Sudovský bol v tomto čase neprítomný)

- 2 c) oprava komunikácií v obci – starosta oboznámil s ponukou jednotlivých dodávateľov.
Komisia v zložení starosta, poslanec a pracovník obecného úradu vyhodnotí jednotlivé
možnosti riešenia tak, aby sa do konca júla 2010 podarilo realizovať opravu.
d) viacúčelové ihrisko – starosta oboznámil s ukončením prác a prípravou kolaudácie. Finálna
úprava – chodníky a okolie plota – budú realizované v réžii obce z kociek, ktoré ostali po
rekonštrukcii plochy pred školou a sú momentálne uložené v areáli cintorína. Ďalej poslanec
Ing. Daniel Šmahel konštatoval, že dodávateľská firma po ukončení prác neupravila terén
(zrovnanie koľají, stavebný odpad a rola koberca) a teda neodovzdala ihrisko v očakávanom
stave (ako bol prezentovaný pri výberovom konaní fotografiami realizovaných prác). Poslanci
navrhujú, aby bola firma kontaktovaná a vyzvaná na zabezpečenie vyrovnania rýh
a sústredenie zvyšného kameniva na jedno miesto.
5./ Došlé spisy
a) ponuka OZ Centrum voľného času Rada Žideka zo Žiliny
Uznesenie č. 20/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe konštatuje, že v našej obci nie sú podmienky pre
založenie centra voľného času takéhoto rozsahu, keďže miestna škola funguje v prenajatých
priestoroch a teda nemá záujem o nadviazanie spolupráce s týmto občianskym združením.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) kolísanie el. napätia na „Uľanskej ceste“ a návrh ZSE o riešenie osadením nových
trafostaníc a el. vedení v zemi
Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe navrhuje ešte pred začatím projektových prác
zorganizovať pracovné stretnutie zástupcov OZ a OcÚ so zodpovedným pracovníkom ZSE
pre nájdenie najvhodnejšieho riešenia, ktoré čo najmenej zasiahne do komunikácií
a existujúcich rozvodov obecnej vody a plynu.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) žiadosť Mareka Barta, Veľký Grob 22 o výkup poškodených parkiet
Uznesenie č. 22/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s priamym predajom parkiet ako paliva.

- 3 Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Záverečný účet obce za rok 2009
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Záverečný účet obce Veľký Grob
a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 18.943,01 EUR,
zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na:
- tvorba rezervného fondu vo výške 18.943,01 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2009.
Záverečný účet bude zverejnený na internetových stránkach obce.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7./ Výročná správa obce za rok 2009
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Veľký Grob za rok 2009.
Správa bude zverejnená na internetových stránkach obce
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8./ Návrh zloženia prípravného výboru na Obecné Dni (11.9.2010)

Uznesenie č. 25/2010
Obecné zastupiteľstvo s ohľadom na súčasnú situáciu vo výbere daní ruší organizáciu
podujatia Obecné dni 2010.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 4 9./ Diskusia
a) kosenie zelene na verejných priestranstvách v obci
V dôsledku sústavného zanedbávania starostlivosti o zeleň v obci a neustálych sťažností zo
strany občanov na stav zelene v cintoríne a na verejných priestranstvách navrhuje OZ vypísať
výberové konanie na nového zamestnanca obce, ktorý sa bude starať o kosenie zelene v celej
obci s osobnou zodpovednosťou za vykonanie prác a stav pracovných pomôcok. Zároveň OZ
víta ponuku miestneho športového klubu na pomoc pri kosení trávy a navrhuje, aby
dobrovoľníci vykosili priestory cintorína.
P. Simandelová navrhuje sprístupniť možnosť preplatenia nákladov na benzín, ktorý bude
použitý na kosenie verejných priestranstiev súkromnými kosačkami občanov bývajúcich
v okolí verejných plôch a ktorý prejavia záujem o starostlivosť o verejnú zeleň.
b) sťažnosť pani Emílie Bartovej, Veľký Grob 243 na zväčšujúci sa neporiadok v blízkosti
domu s.č.242, množenie hlodavcov a sťaženie prístupov k jej domu, pričom v jej domácnosti
býva telesne postihnutý občan. Tým vzniká reálne ohrozenie na jeho zdraví, keď odpad, ktorý
zhromažďujú obyvatelia domu 242 bráni vjazdu vozidlám rýchlej pomoci.
Uznesenie č. 26/2010
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe navrhuje uložiť každému obyvateľovi domu č.242,
ktorí v obci majú daňovú povinnosť, pokutu vo výške 100,-EUR za opakované znečisťovanie
verejných priestranstiev. V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote bude pokuta postúpená
na vymáhanie exekútorom.
Hlasovanie
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva 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 24.6.2010
Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

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

Overovatelia:

Ing. Daniel Šmahel

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

Jaroslav Rajček

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

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

