Zápisnica
napísaná dňa 5. októbra 2009 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Ing. Jana Bučanová-Ingeliová, Jaroslav Rajček, Jaroslav Hebort ,
Jozef Šenkárik , Mgr. Róbert Kubiš, Ing. Daniel Šmahel,
Ing. Milan Sudovský

Ospravedlnení:

Ján Ingeli, Ing. Vladimír Rašo

Starosta obce:

RNDr. Ladislav Andor

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe
3. Určenie zapisovateľa
4. Voľba overovateľov zápisnice
5. Prerokovanie žiadosti na riešenie ďalšej ťažby štrkopieskov
6. Došlé spisy
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:
1./ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2./ Sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe
Nakoľko v zmysle § 25 ods. g) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zanikol mandát poslanca OZ Viliama Riga ( 3 x neospravedlnený ) a prvý
náhradník Ing. Peter Augustín sa písomne vzdal možnosti získania mandátu , druhý v poradí
Ing. Milan Sudovský mandát prijal. Následne zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva
a prevzal Osvedčenie o mandáte poslanca.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 41/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe vyhlasuje v zmysle § 51, ods. 2 Zákona SNR č.
346/1990 Zb o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie
náhradníka Ing. Milana Sudovského za poslanca Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.
Mandát doterajšieho poslanca Viliama Riga zanikol.
Za hlasovalo: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 2 3./ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Róbert Kubiš.
4./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort, Ing. Daniel Šmahel.
Za hlasovalo: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5./ Prerokovanie žiadosti na riešenie ďalšej ťažby štrkopieskov
Diskusia :
Prítomní zástupcovia investora: Ing. Hyža – Generálny riaditeľ Cesty Nitra a.s., Ing. Cabadaj
– Technický námestník riaditeľa Cesty Nitra a.s., Ing. Karol Egyöd – Maseva Gas s.r.o., Ing.
Karol Považan – Inerko s.r.o.
Návrh investora: K. Egyöd predostrel text spoločného uznesenia o dlhodobej spolupráci
spoločnosti Cesty Nitra a.s. s obcou Veľký Grob formou podpory rozvoja kultúry a športu
v obci, s každoročným prehodnocovaním spolupráce:
„Na základe obojstranných rokovaní medzi Cesty Nitra a.s. a Obecným zastupiteľstvom vo
Veľkom Grobe bolo dohodnutá podoba dlhodobej budúcej spolupráce medzi investorom
v lokalite Čadíky a Obcou Veľký Grob, v oblasti rozvoja obce, športových činností a kultúry.
Úroveň tejto spolupráce bude pravidelne vyhodnocovaná minimálne 1x ročne na spoločnom
rokovaní zástupcov obidvoch strán.“
OZ prijalo:
Uznesenie č. 42/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s vypracovaním dohody o dlhodobej
spolupráci medzi investorom v lokalite Čadíky a obcou, s pravidelným ročným mechanizmom
jej vyhodnocovania a ústretového stanovovania krátkodobých cieľov a úloh. Pravidelných
stretnutí sa vždy zúčastní štatutárny zástupca spoločnosti Cesty Nitra a.s. a budú sa konať
vždy v novembrovom termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za hlasovalo: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k 2. etape
projektu ťažby štrkopieskov v lokalite Čadíky na parcelách č. 2296/1, č. 2290/1, č. 2288/1, č.
2286/1 a č. 2284/2 o celkovej výmere 46,8996 ha.
Za hlasovalo: 7
Proti:0
Zdržal sa:0

- 3 6./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 32/2009 – schvaľuje program II. Veľkogrobského dňa kultúry
33/2009 – zastavenie prípravného konania na zriadenie obecného zberného
dvora
34/2009 – odpredaj pozemkov len pod bytovým domom č. 412
35/2009 – nevyhovuje žiadosti p. Bartovej o odkúpenie domu s.č. 97
36/2009 – súhlasí so zakúpením a osadením navigačného systému v obci
37/2009 – berie na vedomie ohlásenú zmenu nájomníka v priestoroch KD
38/2009 – súhlasí s poskytnutím návratnej pôžičky pre p. Júliu Kondákorovú
39/2009 – súhlasí s akútnym riešením havarijného stavu strechy na ZS
40/2009 – súhlasí s prípravou projektu na rekonštrukciu strechy nad kabínami
na futbalovom štadióne

7./ Diskusia
Žiadosť futbalového klubu o premiestnenie stĺpov za účelom inštalácie svetelného zdroja.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 44/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s premiestnením stĺpov, ktoré pôvodne
slúžili na sušenie hadíc dobrovoľného hasičského zboru, ktorý medzičasom v obci zanikol,
do priestoru tréningového futbalového ihriska za účelom inštalácie svetelného zdroja.
Za hlasovalo: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
8/ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ 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 5.10.2009
Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

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

Overovatelia:

Jaroslav Hebort

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

Ing. Daniel Šmahel

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

RNDr. Ladislav Andor

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

Starosta obce:

