Zápisnica
napísaná dňa 12. júla 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.

Prítomní:

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

Neprítomní:

Jaroslav Hebort

Starosta obce:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a došlé spisy
5. Príprava programu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. Záver zasadnutia

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

2. / Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert
Kubiš

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Žiadosti a došlé spisy
4.1. ZMOS Trnava, región JE Jaslovské Bohunice - Žiadosť vedenia Fakultnej nemocnice
v Trnave o združenie finančných prostriedkov na zakúpenie laparoskopickej veže pre
komplex operačných sál v novom, modemom pavilóne chirurgických disciplín.
Predseda ZMOS - Ryška - navrhol finančný príspevok vo výške 2/ z ročného výrubu dane za
jadrové zariadenie. Pre obec Veľký Grob by to predstavovalo cca 20 000,- Sk.

- 2 OZ prijalo:
Uznesenie Č. 54/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej pomoci na
zakúpenie laparoskopickej jednotky pre nový komplex operačných sál Fakultnej nemocnice
v Tmavé vo výške 10 000.- Sk.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.2. Predloženie a prerokovanie zámeru na vstup obce Veľký Grob do Združenia miest a obcí
„Mikroregión.... na základe záverov stretnutia starostov a primátorov z 21.6.2007 na
Mestskom úrade v Galante
- starosta prečítal stanový združenia

OZ prijalo:

Uznesenie č. 55/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s členstvom v Združení miest a obci
„Mikroregión...“ v okrese Galanta , s podpísaním Zmluvy o združení a pristúpením
k Stanovám združenia.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:

4.3. Ján Palčo, Markova 1068/7, Bratislava - Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. 659/9,
o výmere 200 m2, v katastrálnom území obce Veľký Grob, za rodinným domom s.č. 252.
- starosta obce oboznámil prítomných s predmetnou parcelou a priloženou kópiou katastrálnej
mapy
OZ prijalo:

Uznesenie č. 56/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s odpredajom pare. Č. 659/9 o výmere 200
m2 v zmysle žiadosti Ján PalČa z toho dôvodu, že za hranicou pozemku je v zmysle
Územného plánu obce Veľký Grob projektovaná miestna komunikácia v Časti Zapotoky
( 7/1.II )s rozšírením intravilánu ( viď situácia komunikácií Ú P sídelného útvaru Veľký Grob).

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.4. Ema Bagiová, Čataj - Žiadosť o zahrnutie parc.č. 487 - záhrada o výmere 2 721m2,486/1
- zastavaná plocha o výmere 1383m2 a 486/2 - zastavaná plocha o výmere 1156m2 do
stavebných parciel pri prehodnocovaní ÚP obce

- 3 -

OZ prijalo:

Uznesenie č. 57/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie žiadosť p. Emy Bagiovej, Čataj 63
na zahrnutie parciel č. 487, 486/1 a 486/2 do stavebných parciel s konštatovaním, že pare. č.
481/1 a 486/2 sú súčasťou intravilánu obce vedené pod p.č. domu 169 a sú potenciálnymi
stavebnými pozemkami s predurčením na prestavbu, resp. rekonštrukciu. ( P.č. 487 je
súčasťou extravilánu a podľa ÚP sídelného útvaru Veľký Grob z 08/2000 je začlenená do
súboru parciel „Podmienečne potenciálne plochy na využívanie“).

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:

4.5. akad. maliar Juraj Dolán, Veľký Biel - Žiadosť o odpredaj pozemku pare.č 2297/1, pred
rodinným domom č. 267 so záväzkom starať sa o dva stromy - platany na uvedenej parcele
OZ prijalo:
Uznesenie č. 58/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odporúča prehodnotiť žiadosť o odpredaji časti
verejného priestranstva s dvomi platanmi so záväzkom udržiavať vzácne stromy v zdravom
stave. Majiteľ predloží návrh na konkrétnu výmeru a spôsob využívania predmetnej plochy.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.6. Michal Gálik, Bratislava, Štefan Gálik, Veľký Grob , Mária Viskupičová, Trnava Žiadosť o vyjadrenie , že obec nemá výhrady k vzniku spoluvlastníckeho práva žiadateľov
rovným dielom k nehnuteľnosti - k novovytvorenej pare. č. 2299/4 o výmere 167 m2
odčlenenej z obecnej parcely č. 2299/1 Geometrickým plánom D. Turcára č. 32/2007 zo dňa
13.4.2007. Uvedenú nehnuteľnosť užívajú žiadatelia dobromyselne ako vlastnú spolu
s parcelami 72 a 73, s ktorými bezprostredne susedí.
Žiadatelia sa uchádzajú nadobudnúť vlastníctvo vydržaním , v zmysle § 63, pis. a/ ods. 1 Zák.
č. 323/1992 Zb.

OZ prijalo:

Uznesenie č.59/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odkladá svoje vyjadrenie do budúceho rokovania po
fyzickej obhliadke predmetnej parcely.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:

- 4 4.7. Ponuka GEODIS -u - Kontinuálna ortofotomapa SR ( 1:5 000 )GIS - 3D modelovanie
- farebná mapa ako zdroj informácií o stave terénu a prírody

OZ prijalo:
Uznesenie Č. 60/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí so zakúpením kontinuálnej ortofotomapy
SRM 1 : 5 000 - KÚ obce.

Za hlasovalo:8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.8. Vyhodnotenie verejného zhromaždenia vo veci vykrývača T-MOBILE Slovensko , a.s.,
Bratislava v obci Veľký Grob
Výsledok verejného zhromaždenia vo veci výstavby vykrývača, ktoré sa konalo dňa
19.6.2007 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe za účasti investora aj
dodávateľa stavby, bol spracovaný vo forme oznámenia ( Mgr. Róbert Kubiš ). Výstupy
z diskusie boli spracované a zhrnuté do 6 bodov a sú zverejnené na úradnej tabuli obce.

OZ prijalo:
Uznesenie č. 61/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie informáciu o spôsobe riešenia
problému s riešením nadväzujúcich opatrení vo vzťahu k vibrujúcemu rozvádzaču a posunu
vykrývača s konečným prínosom pre všetkých obyvateľov obce.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.9. Peter Kaláber a manž. , Senec - Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č. 2300/3 a 43/5
spolu o výmere 72 m2

OZ prijalo:
Uznesenie č. 62/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s predajom pozemkov p.č. 2300/3 a 43/5
o ploche 72 m2 a 533 m2 z p.č. 2300/3 a 43/5 žiadateľovi Petrovi Kaláberovi s manž. , ktoré
predstavujú kontaminovanú a zdevastovanú súčasť bývalej obecnej STKO „Horný hliník“ a to
za cenu ornej pôdy 7,- Sk/m2.

Za hlasovalo: 8 poslancov

Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 5 / Príprava programu osláv 750. výročia prvej písomnej o obci
5.

Pre zabezpečenie dôstojného priebehu osláv starosta obce predložil návrh programu.
OZ prijalo:

Uznesenie č. 63/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh rámcového programu osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľký Grob a súhlasí s účasťou v rozšírenom
prípravnom a organizačnom výbore na jeho zabezpečenie a zdarný priebeh v termíne 8.9.2007
-9.9.2007.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
6.
Uznesenie č. 45/2007 - 50/2007 - splnené
č. 51/2007 - odstúpenie na OÚ ŽP v Galante
č. 52/2007 - plní sa (T : 31.12.2009 )
č. 53/2007 - splnené

/ Diskusia
7.

7.1. Informácia o rokovaní - znečisťovanie ŽP v obci s dôrazom na rodinný dom s.č. 242 , na
základe výsledku šetrenia protizákonného stavu nakladania s odpadmi dňa 11.7.2007.
7.2. Vodná ťažba štrkopieskov na ložisku Čadíky/Pod brehmi
Po diskusii a prehodnotení prínosov pre obec vyplývajúcich z predmetnej ťažby
OZ prijalo:

Uznesenie č. 64/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na základe prerokovania súhlasí s rozvitím prípravy
ťažby štrkopieskov v katastrálnom území obce Veľký Grob - Tamok - časť Čadíky, na
ťažobnej ploche č. 1 a č. 2, pare. č. 2251 a 2246/4, celkovo o výmere 33,90 ha podľa
pripravenej dokumentácie za podmienok, že obci bude poskytnutý jednorazový finančný
príspevok vo výške 5 mil. Sk, ktorý bude vinkulovaný v prospech obce Veľký Grob
a v ďalších rokoch pri ťažbe bude obci odvádzaná časť 6,-Sk/m3 vyťaženého štrkopiesku.
V intervale po každých 4 rokoch prehodnotiť výšku príspevku. Pre zabezpečenie procesu
investor pripraví návrh zmluvy v zmysle svojho návrhu.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 6 7.3. Stav havárie Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe
Starosta obce priblížil prítomným havarijný stav Kultúrneho domu v obci, ktorý vznikol
z titulu krádeže strešnej izolácie s kompletnou konštrukciou. Týmto sa porušila stena, parkety
sa znehodnotili.
OZ prijalo:

Uznesenie č. 65/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe po zhodnotení stavu havárie Kultúrneho domu
z titulu krádeže strešnej krytiny a následného zatečenia rozhodlo o výmene parkiet za dlažbu
na ploche cca 250 m2 a uložení parkiet na ploche cca 130 m2 s využitím demontovaných
parkiet.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.4. Mgr. Kubiš -(v spolupráci sp. Uherovou ) podá inštruktáž pri preposielaní správ
o plánovaných aktivitách v obci formou internetu
Mgr. Kubiš - pomôže pri aktualizácii webovej stránky obce

7.5. Návrh na úpravu odmeny poslancov a zástupcu starostu
OZ prijalo:

Uznesenie č. 66/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe upravuje odmeny poslancov na 500,- Sk za každú
účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, pre predsedov komisií 500 + 100,- Sk a pre
zástupcu starostu na 1 200,- Sk.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. / Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty Uznesení č. 54/2007 - 66/2007 v rámci ich kontroly
preverené.

9. / Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie OZ.

- 7 Vo Veľkom Grobe dňa 12.7.2007

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

.................. x..z.

Overovatelia:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová

......

Mgr. Róbert Kubiš

Starosta obce: ...........y.
RNDr. Ladislav Andoŕ

.Zástupca starostu:
Ján Ingeli

