Zápisnica
napísaná dňa 30. mája 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort, Mgr. Róbert Kubiš,
Jaroslav Rajček, Viliam Rigo, Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:

Ing. Vladimír Rašo

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

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva

6. Úprava rozpočtu
7. Návrh na úpravu ceny vody
8. Hospodársky výsledok za rok 2006
9. Žiadosti a došlé spisy
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.

27 Za zapisovateľa bol určený Ján lngeli

3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel.
Voľba prebehla hlasovaním.

Za hlasovalo: 8 poslancov

Piloti: 0
Zdržal sa: 0

47 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 19.5.2007
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Miroslav Tilinger priblížil prítomným priebeh
hlasovania a oboznámil ich s výsledkom volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 19.5.2007.

- 2 Uznesenie č. 45/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie oznámenie o výsledku
doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5.
Po prečítaní textu zákonom stanoveného sľubu poslancov obecného zastupiteľstva ho dvaja
novozvolení poslanci na znak súhlasu podpísali.

Uznesenie č. 46/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe konštatuje, že novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva
Mgr. Róbert Kubiš a
Ing. Jana Bučanová Ingeliová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Úprava rozpočtu
6.
Anna Simandelová, účtovníčka obecného úradu, predložila návrh na zmenu rozpočtu
a rozpočtového opatrenia § 14 , v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Umiestnenie dopravných parabolických zrkadiel a ich lokalizácia boli dohodnuté .

Uznesenie č. 47/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s presunom rozpočtových prostriedkov
v kapitole 234 0640 633006 1 — vianočné svietidlá vo výške 20 000,- Sk na rozpočtovú
kapitolu 234 0451 635006 1 - údržba dopravných značení a značiek z dôvodu potreby
zakúpenia parabolických zrkadiel na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Návrh na úpravu ceny vody
7.
Anna Simandelová predložila návrh dodatku č. 2 k VZN obce Veľký Grob o hospodárnom
nakladaní s pitnou vodou a o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu v obci Veľký Grob.

Návrh úpravy ceny a odpočet vody vyplynul zo zvýšených nákladov na prevádzkovanie
obecného vodovodného systému v roku 2006 a stanoviska Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví v Bratislave, ktorý určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody ( 46
Sk/m3 ).
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Uznesenie č. 48/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe v súlade so zákonom 138/1973 Z.z. o vodách
schvaľuje „Dodatok č. 2“ k VZN obce Veľký Grob o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou
a o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu v obci Veľký Grob s tým, že odpočet vody sa
vykonáva 2 x ročne v termínoch 31.5. a 31.11. a ustanovuje jednotnú cenu vody pre všetkých
odberateľov vody na území obce Veľký Grob vo výške 15,- Sk/m3.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Hospodársky výsledok za rok 2006
8.
Komentár k hospodárskemu výsledku za rok 2006 prečítala Anna Simandelová.
Z minulých období bola do rozpočtu obce na rok 2006 prevedená čiastka 4 691 045,03 Sk.
Z toho 1 076 893,84 Sk tvorí rezervný fond. Schodok vzniknutý za rok 2006 bude pokrytý
z prebytkov minulých rokov bez nutnosti použitia rezervného fondu.

Uznesenie č. 49/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje účtovnú uzávierku za rok 2006
s výhradou uskutočnenia auditu, ktorý bude vykonaný v súlade s Medzinárodnými
audítorskými štandardmi do konca roka 2007.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Žiadosti a došlé spisy
9.
9.1Petícia a námietky občanov obce proti výstavbe základňovej stanice RR bodu pre TMOBILE Slovensko, a.s.
Spomenuté aktivity občanov boli reakciou na oznámenie o začatí územného konania
o umiestnení stavby a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Po
prerokovaní obsahu námietok a petície bol prijatý názor na spoločné verejné prerokovanie
vzniknutého problému formou zhromaždenia občanov.
Uznesenie č. 50/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe pre verejné prerokovanie umiestnenia stavby
investora T-MOBILE Slovensko, a.s. zabezpečí zvolanie spoločného zhromaždenia občanov
o systéme zabezpečenia signálu mobilných operátorov v termíne do 20.6.2007 za účasti
investora a dodávateľskej spoločnosti.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 4 9.2 Žiadosť p. Mokošovej o povolenie spílenia stromu v prednej záhrade rodinného
domu s.č. 157
Nakoľko ide o kompetenciu Obvodného úradu životného prostredia v Galante , obecné
zastupiteľstvo odporučilo úradný postup.

Uznesenie č. 51/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odporúča postúpiť žiadosť z titulu príslušnosti
územia obce k CHVÚ Zeleneč - Pusté Úľany - Veľký Grob na OBÚ ŽP v Galante.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9.3 Prerokovanie výsledku žiadosti o výrub stromov v intraviláne obce
Na základe „Rozhodnutia č. A2007/00202 OÚŽP-107/07/OP/HA“ OÚ ŽP v Galante bol
vydaný súhlas na výrub stromov. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo spôsob zabezpečenia
výrubu troch topoľov a orezania ďalších stromov v centrálnej časti obce s možnosťou výberu
dodávateľa prác.

Uznesenie č.52/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie rozhodnutie na výrub 3 ks topoľa
kanadského, ako aj na prerezanie prerastených topoľov a gaštanov so záväzkom uskutočniť
náhradnú výsadbu v termíne do 31.12.2009 a vytvoriť parkovú úpravu v centrálnej časti obce.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9.4 Výzva majiteľov nehnuteľností na „Vinohradníckej ulici“
Na základe výzvy obyvateľov k riešeniu opakujúcej sa havarijnej povodňovej situácie v tejto
časti obce obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na stretnutí a zabezpečení protipovodňových
opatrení na parcelách nad touto časťou obce, s vykonaním úprav pre gravitačné odvedenie
prívalových vôd. Tieto práce prisľúbili vykonať predstavitelia Agropek- Teamu, spol. s r.o.
vlastnými technickými kapacitami.

Uznesenie č. 53/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe uvítalo iniciatívu poslancov a zástupcov AgropekTeamu, spol. s r.o. na vykonanie terénnych úprav , vytvorenie bariéry z vykopanej zeminy
a prehĺbenie odvodňovacieho rigolu tak, aby sa zamedzilo akumulácii vody nad ohrozenými
parcelami, odvedenie týchto vôd obchvatom v smere k „Vinárstvu Soldán“ a to v termíne do
14.6.2007 . Obec vytýči odvodňovacie rigoly pozdĺž miestnej komunikácie a obyvatelia ich
obnovia na vlastné náklady.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:
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10./ Diskusia
10.1 Určenie komisií pri OZ vo Veľkom Grobe
Na základe výsledkov zasadania obecného zastupiteľstva z 29.12.2006 boli ustanovené
pracovné komisie (Uznesenie č. 56/2006 ). Zloženie komisií na základe diskusie bude
doplnené a sfunkčnené do termínu júlového zasadania OZ.
10.2 Určenie odmeny pre poslancov OZ
Pre stanovenie výšky odmeny za každé rokovanie OZ bola navrhnutá suma 400,- Sk resp.
400,-Sk + 100,- Sk pre predsedov komisií. Ani po prerokovaní ďalších návrhov nedošlo
k dohode a prijatiu uznesenia.
11./ Schválenie uznesení
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty Uznesení č. 45/2007 - 53/2007 v rámci ich kontroly
preverené.

12./ Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie OZ.
Vo Veľkom Grobe dňa 30.5.2007

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

Overovatelia:

Jaroslav Rajček

Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce: ............ ./.
RNDr. Ladislav Andqr

.x....Zástupca starostu:
Ján Ingeli

............ /.
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