(Pozvánka
na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe, ktoré sa uskutoční

27. júla 2006 o 1980 hodine

(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola čerpania rozpočtu a návrh na úpravy rozpočtu na rok 2006
Žiadosti a došlé spisy
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Záver zasadnutia

Verím, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť. Zároveň žiadam
o dochvíľnosť k hodine zasadnutia.

Veľký Grob 20.7 .2006.

Ing. Dušán B o t k a
starosta obce Veľký Grob

Zápisnica
napísaná dňa 27. júla 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.

Prítomní:

Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček
Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher,

Neprítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ján Szíkora, Martin Urbančok

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola čerpania rozpočtu a návrh na úpravy rozpočtu na rok 2006
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Rôzne
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenie
10. 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: Jaroslav Hebort, Jaroslav Uher.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4./ Kontrola čerpania rozpočtu a návrh na úpravy rozpočtu na rok 2006
- predložila p. Simandelová a upozornila na zvýšenie zálohových platieb za spotrebu
elektrickej energie a tým možné navýšenie príspevku z rozpočtu pre „Športový klub Veľký
Grob“
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Ing. Šmahel - poukázal na skutočnosť, že „Športový klub“ dostáva každoročne príspevok
z rozpočtu a členovia neupravujú okolie športového ihriska
p- Hebort - ( vo výbore ŠK) - objasnil prítomným neochotu niektorých členov klubu
pomáhať pri kosení a upratovaní priestranstva pri ihrisku ( upratujú stále tí istí, preto
nestíhajú)

starosta obce - požadoval riešenie cesty pri rodinných domoch typu OKAL, objasnil
prítomným skutočnosť, že finančné prostriedky z eurofondov neboli poskytnuté a prostriedky
obce postačia len na cestu na úseku Tillinger - Hanko.
-starosta obce navrhol zapracovať do rozpočtu poplatky za kosenie priestranstiev pred
nehnuteľnosťami občanom, ktorí kosenie zanedbávajú a obec je nútená tieto kosiť
p. Cederlová - navrhla, aby obecný úrad zabezpečil vypomáhanie pri kosení priestranstva
priľahlého k nehnuteľnosti občanom, ktorí sú zdravotne postihnutí a nevládzu spomínanú
činnosť vykonávať

OZ prijalo:
Uznesenie č. 19/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje čerpanie rozpočtu za I. polrok 2006.
Taktiež schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2006 podľa predloženého návrhu so zapracovaním
pripomienok.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5 J Žiadosti a došlé spisy
a) Obyvatelia časti Tamok - žiadosť o výstavbu chodníka k autobusovej zastávke
- starosta obce informoval prítomných o skutočnosti, že predmetné pozemky nie sú
vlastníctvom obce
OZ prijalo:
Uznesenie č. 20/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie žiadosť obyvateľov časti Tamok.
Obecný úrad preverí možnosti realizácie. Potom budú možné ďalšie kroky súvisiace
s riešením vyhotovenia tohto chodníka.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Mgr. Matej Polaček - žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 664/3
- k žiadosti žiadateľ priložil náčrt predmetnej parcely a navrhol cenu pozemku 50 Sk/m2

OZ prijalo:
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Uznesenie č. 21/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p.č.
664/3 o výmere 76 m2 pre žiadateľa v cene 50 Sk/m2. Náklady na vyhotovenie geometrického
plánu a vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľ.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Oľga Bihariová - ústne predložila návrh na predaj vlastných pozemkov p.č. 719,720 obci a
chce vedieť cenu pozemku

OZ prijalo:
Uznesenie č. 22/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odkúpenie pozemkov p.č. 719 a 720 od p.
Bihariovej za cenu 50Sk/m2. Náklady na vklad do katastra znáša obec.

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Dušan Tillinger — žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 298
- starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o koncepčné riešenie tejto časti obce
nadväzujúce na riešenie celej ulice

OZ prijalo:
Uznesenie č. 23/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie žiadosť p. Tillingera na vedomie. V tejto veci
rozhodne, keď bude mať podklady od všetkých dotknutých vlastníkov nehnuteľností.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6./ Rôzne
a) Dana Sidóová — odkúpenie pozemku p.č. 159 a 160 od obce
- starosta obce informoval prítomných o skutočnosti, že OZ Uznesením č. 11/2005 schválilo
predaj obecných pozemkov p.č. 159 o výmere 157 m2 a p.č. 160 o výmere 113 m2 za bežnú
cenu stavebného pozemku.
- starosta dal vypracovať znalecký posudok, aby sa mohla určiť cena za 1 m2 pozemku,
z ktorej by sa dalo vychádzať
- starosta informoval prítomných o vypracovanom znaleckom posudku, v ktorom znalec
doporučuje cenu 333/m2 (t.j. cca 90 000,-Sk)s tým, že uvedená cena by mala byť najnižšou
cenou pri dojednávaní ceny nehnuteľnosti
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Uznesenie č. 24/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje cenu za predávané nehnuteľnosti p.č. 159
a p.č. 160 vo výške 700 Sk/m2, t.j. 189 000,- Sk za celok.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Prívalové vody na „Vinohradníckej ulici“
- starosta obec informoval o obhliadke miesta, ktorej sa zúčastnili: Ing. Botka, Ingeli,
Hebort, Ing. Andor, Ing. Gálik
Agropek- team, spol. s r.o. - navezie potrebné množstvo zeminy na problémové miesta
a oddiali orebnú líniu od okrajov na cca 4-5 m
- pri ďalšej úprave rozpočtu sa rozhodne o sume potrebnej na vybudovanie priekopy na
odvedenie prívalovej vody
- po výškopisnom zameraní bude upresnená konečná úprava terénu
c) Zhromažďovanie sa vody na miestach pri nehnuteľnostiach p. Podhomého a p. Dolnáka
- v rámci vyriešenia spomínanej situácie bude vytvorený vsakovací drén, ktorý podstatnú časť
vody odvedie spred nehnuteľností. Bude potrebné vyriešiť spôsob financovania tohto
vsakovacieho drénu

d) Výsledok prieskumu „Zdolfín“
- starosta obce priblížil situáciu s prieskumom mienky občanov ohľadne novej ťažby
štrkopieskov
p. Rajček — navrhol sledovanie áut s nadmerným zaťažením cesty, osadiť dodatkové tabule
s prikázaným smerom jazdy

OZ prijalo:
Uznesenie č. 25/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odročuje rozhodnutie vo veci ťažby štrkopieskov na
budúce zasadnutie OZ.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 12/2006 - obhliadka miesta pri T. Levárskom - zúčastnili sa 4 poslanci
03/2006 - MŠ - Ján Ingeli - kúpna zmluva podaná na zápis do Katastra nehnut.
14/2006 — prieskum vykonaný — informácia v bode 6
2/2006 — prenájom miestnosti nie je zrealizovaný — záujemkyňa sa nehlási

8. / Diskusia
Ing. Šmahel - poukázal na Jána Kádara ml., ktorý vozí káble a iný tovar miestnym Rómom,
ktorí následne vytvárajú skládky odpadu a navrhol jeho predvolanie
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- starosta s ním na túto tému rozprával, avšak Kádar sa ohradil dovozom na objednávku
p. Uher - poukázal na neporiadok okolo r.d. s.č. 97 a r.d. s.č. 242
Ing. Šmahel - navrhol dať ľuďom, ktorí obývajú r.d. pri tzv. Suchom potoku pokuty, aby sa
zistilo, kto tam naváža odpad

p. Rajček - poukázal na panely na ihrisku a navrhol zlikvidovanie ich skládky, poukázal na
vytvorenie skrývky zeminy na malom ihrisku, navrhol zabezpečenie cestných zrkadiel na
horný koniec dediny, smerom na Obec Čataj, nakoľko vzhľadom na malú viditeľnosť, môže
dochádzať k dopravným nehodám na spomínanom úseku cesty

- starosta rokoval na danú tému s TTSK

p. Rajček - poukázal na krík pri r .d. s.č. 132 ( Medviďoví), ktorý spôsobuje zlú viditeľnosť
na hlavnú cestu
9JZáver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe dňa 27.7.2006

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Uher
Jaroslav Hebort

./,...................... &

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

Starosta obce:.......... ^../...r........'................... Zástupca starostu:......... •/•...... /.........
Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

