OBEC VEĽKÝ GROB
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 28.06.2022 17:30 hod.
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Ing. Marek Griga, Mgr. Štefan Ingeli, Ing. Vojtech
Andor,
Ospravedlnení poslanci – JUDr. PhDr. Roman Hebort, Roman Brinza
Neospravedlnení poslanci –
Hlavný kontrolór obce – PhDr. Zlatica Opáleková
Právny poradca – JUDr. Michal Mrva, PhD. - ospravedlnený
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Program rokovania :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.

Interpelácie poslancov

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.

Návrh VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí
do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob

8.

Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľký Grob č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 28.11.2019

9.

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľký Grob č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Veľký Grob zo dňa 16.12.2020

10.

Návrh VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob
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11.

Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021

12.

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021

13.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu za
rok 2021

14.

Schvaľovanie Záverečného účtu za rok 2021, prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu a použitia prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2021

15.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I.
polrok 2022 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Veľký Grob na II. polrok 2022

16.

Schválenie úväzku starostu obce pre roky 2022-2026 a schválenie počtu
poslancov Obecného zastupiteľstva pre roky 2022-2026

17.

Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.3.2022

18.

Prerokovanie investičného zámeru výstavby Domova sociálnych služieb

19.

Žiadosti a došlé spisy

20.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

21.

Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných. Starosta prečítal
program rokovania a zároveň informoval prítomnú verejnosť o tom, že sa nahráva priebeh
obecného zastupiteľstva pre účely zapisovateľa. 5 poslanci boli prítomní, 2 poslanci boli
ospravedlnení a to Roman Brinza a JUDr. PhDr. Roman Hebort.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Za zapisovateľa bola navrhnutá Ľubica Kavivanovová. Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí poslanci Ing. Vojtech Andor a Ing. Marek Griga.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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3.

Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.

Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Následne starosta obce navrhol, aby bol bod programu č. 16 „Schválenie úväzku
starostu obce pre roky 2022-2026 a schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre
roky 2022-2026“ rozdelený, pričom nové znenie bodu č. 16 bude „Schválenie úväzku starostu
obce na volebné obdobie 2022-2026“ a do programu bude zaradený nový bod s poradovým
číslom 17, ktorého znenie bude „Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva a
volebných obvodov na volebné obdobie 2022-2026“.
Starosta dal následne o tejto úprave programu hlasovať.
Upravený program rokovania :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.

Interpelácie poslancov

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.

Návrh VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o
určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob

8.

Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký
Grob č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 28.11.2019

9.

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký
Grob č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa
16.12.2020

10.

Návrh VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob

11.

Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021
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12.

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021

13.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu za rok 2021

14.

Schvaľovanie Záverečného účtu za rok 2021, prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu a použitia prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2021

15.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok
2022 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na
II. polrok 2022

16.

Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

17.

Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva a volebných obvodov na
volebné obdobie 2022-2026

18.

Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.3.2022

19.

Prerokovanie investičného zámeru výstavby Domova sociálnych služieb

20.

Žiadosti a došlé spisy

21.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

22.

Záver zasadnutia

Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Poslanec Ing. Marek Griga ako predseda Komisie pre účely vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.03.2022 následne navrhol, aby bol bod programu č. 18
„Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 14.3.2022“ vyradený z programu
dnešného zasadnutia a presunutý na nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko
komisia zriadená pre účely vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže nemala dostatok času na
posúdenie súťažných návrhov. Starosta dal následne o tejto úprave programu hlasovať
Upravený program rokovania :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.

Interpelácie poslancov

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.

Návrh VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o
určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob
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8.

Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký
Grob č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 28.11.2019

9.

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký
Grob č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa
16.12.2020

10.

Návrh VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob

11.

Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021

12.

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021

13.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu za rok 2021

14.

Schvaľovanie Záverečného účtu za rok 2021, prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu a použitia prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2021

15.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok
2022 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na
II. polrok 2022

16.

Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

17.

Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva a volebných obvodov na
volebné obdobie 2022-2026

18.

Prerokovanie investičného zámeru výstavby Domova sociálnych služieb

19.

Žiadosti a došlé spisy

20.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

21.

Záver zasadnutia

Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.

Kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva

Starosta prečítal podrobne
zastupiteľstva a vyjadril sa k nim.

všetky

z

predchádzajúcich

uznesenia

z predchádzajúceho

zasadnutí

obecného
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Uznesenie č. 33/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.04.2022.

5.

Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva

Poslanec Rudolf Ženiš ocenil, že na obecné zastupiteľstvo boli včas zaslané materiály.
Zároveň sa opýtal na uznesenie č. 3/2022 ohľadne auditu obce a žiadal vysvetlenie. Starosta ho
informoval, že audítorka robí hĺbkový audit za minulý rok, za predchádzajúce roky audit
odmietla robiť, pretože jej nebolo jasné, čo vlastne poslanci chceli, audit za rok 2021 prebieha
ďalej. Pani kontrolórka tiež zháňala audítorku, keď jej povedala čo chce, tak audítorka to
odmietla s tým, že v niektorých mesiacoch neboli robené podklady k mzdám, že nie je čo robiť,
nakoľko mzdy v niektorých mesiacoch neboli vôbec zaevidované. Jediné, čoho sa je možné
chytiť, sú výkazy do Sociálnej poisťovne. Na základe týchto výkazov aktuálne kontroluje
účtovníctvo zamestnankyňa Zuzana Kádarová. Poslanec Mgr. Ingeli podotkol, že zlou prácou
predchádzajúcej účtovníčky vlastne obci vznikla škoda vo forme zvýšených výdajov na spätné
opravy a kontroly, zaujímal sa, ako sa to bude riešiť. Prebehla diskusia o tom, aká je v tomto
prípade premlčacia lehota. Prítomný p. Kopper uviedol, že je tam premlčacia lehota cca 3 roky.
Starosta uviedol, že audítorka teraz vypracováva oveľa podrobnejšiu správu, kde to bude
spracované do hĺbky. Pani Kádarová informovala podrobnejšie o tom, prečo je potrebné čo
najskôr urobiť niektoré úkony. Bude sa snažiť, aby to bolo všetko urobené čo najskôr. Ďalej
poslanec Ženiš interpeloval v súvislosti s uznesením č. 65/2021 ohľadne zaslania listov
vlastníkom pozemkov na zistenie záujmu o odpredaj v prospech obce. Starosta odpovedal, že
listy boli rozoslané hneď na druhý deň po predchádzajúcom pracovnom stretnutí, momentálne
sa čaká na vrátenie doručeniek. Poslanec Mgr. Ingeli sa spýtal, či v listoch bolo uvedené, že je
to za účelom zberného dvora? Starosta – áno. Poslanec Ženiš – položil otázky ohľadne vzhľadu
budovy „Srdce Grobu“, čo minule spomenul pán Tallo. Starosta odpovedal, že sa to postúpilo
stavebnej firme UNICO, avšak medzitým ho poslanec Uher informoval, že pán Tallo stiahol
otázky späť. Poslanec Uher uvádza, že otázky p. Talla boli veľmi dobré. Starosta uvádza, že to
posúri. Ohľadne Srdca Grobu územného konania starosta uvádza - Opierali sa o stavebný
zákon, bolo tam poučenie o odvolaní. Potom to pôjde do Trnavy. Teraz to všetko prebehne
nanovo. Na základe toho bude nové územné konanie a to potom pôjde verejnou vyhláškou. To
prvé územné konanie sa zrušilo. Poslanec Ženiš položil otázku, či sa obec zapája do územného
konania. Starosta, áno, v rámci územného konania sa obec zapája ohľadne priľahlej
komunikácie. Starosta sa opýta p. Štofkovej na všetky veci, ktoré sa poslanec Ženiš pýtal
a následne to zodpovie. Poslanec Ženiš má dve ešte dve interpelácie – dotácie ohľadne MAS
a chodníka pri katolíckom kostole. Starosta mu odpovedal, že oslovil víťaznú firmu, a víťazná
firma mu povedala, že odstupuje od zmluvy uzavretej po verejnom obstarávaní, pretože
nedokáže splniť zákazku za vysúťaženú sumu. Dá sa to ale riešiť subdodávateľsky. Starosta
našiel dva subjekty, ktoré oslovil, či sú ochotní za túto sumu urobiť 80 metrov chodníka. Oba
subjekty uviedli, že nie sú ochotní to urobiť za tú sumu, ktorú môže obec zaplatiť, starosta hľadá
niekoho ďalšieho. Ďalšia otázka poslanca Ženiša ohľadne mosta v dedine. Poslanec Ženiš sa
bojí, že ich môže ďalšiu zimu vytopiť. Starosta uvádza, áno vie o tom. Na margo mostu pri
Protušových, starosta informoval, že to konzultoval s povodím, nemôže sa tam dať rúra do
suchého potoka. Treba dodržiavať predpísané normy.

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
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Pán Ručkay – informoval o tom, že hasiči s deťmi na ihrisku tankovali do vozidla pitnú
vodu z hydrantu a v rámci tréningu ju potom striekali na ihrisku. Má to nafotené, upozorňuje
na to, že sa to musí riešiť. Nemôžu brať vodu zo systému, nakoľko má potom problém
s čerpadlom vo vodárni obce. Ak dôjde kvôli tomu k preťaženiu systému, môže to odstaviť
vodu v celej obci. Treba to riešiť. Starosta hovorí, že pán Ručkay má pravdu, je to neprípustné.
Starosta uviedol, že je k dispozícii rašelina, potok aj obecná studňa pri ihrisku. Nemôžu
používať pitnú vodu. Poslanec Poslanec Ženiš požiadal, aby starosta oficiálnou cestou poslal
list požiarnikom. Pán Kopper – treba s tým určite niečo urobiť. Ďalej p. Kopper povedal, že tu
opakovane odzneli pred časom veci ohľadom vysokých platov zamestnancov, prešiel si to na
webovom sídle v Réci – 4 zamestnanci aj v Grobe 4 zamestnanci. Zistil, že v Réci mali náklady
112.000 a v Grobe mali na 4 zamestnancov 101.000. Na margo minulého zasadnutia podrobne
informoval o ostatných platoch v ostatných dedinách. Pýtal sa na doktorku Kalašovú, na VÚC
vraj povedali, že po jej odchode tu doktorka nebude, ďalej sa pýtal, prečo je autobus havarijný,
prečo sa neinvestuje do budovy OcÚ, kde takmer vypadávajú okná, keď sa otvárajú. Poslanec
Mgr. Ingeli oznámil, že zubárka ostáva, lekárku nemôžu zháňať, kým tu je pani doktorka
Kalašová.

7.

Návrh VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia
detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľký Grob

Návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
Uznesenie č. 34/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veľký Grob č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu
a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob,
v znení, ktoré tvorí prílohu č. 1 zápisnice z tohto zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

8.

Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Veľký Grob č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob
zo dňa 28.11.2019

Návrh VZN č. 3/2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
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Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veľký Grob č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 4/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce
Veľký Grob zo dňa 28.11.2019, v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 zápisnice z tohto zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

9.

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Veľký Grob č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020

Návrh VZN č. 4/2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veľký Grob č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č.
4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020, v znení, ktoré tvorí
prílohu č. 3 zápisnice z tohto zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

10.

Návrh VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob

Návrh VZN č. 5/2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veľký Grob č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
na území obce Veľký Grob, v znení, ktoré tvorí prílohu č. 4 zápisnice z tohto zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

11.

Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021

Návrh VZN č. 6/2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob po prerokovaní:
1.

Berie na vedomie

a)

stanoviská Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov č. OU-TT-OVBP1-2022/018564-002 zo dňa 23.5.2022
k Zmenám a doplnkom č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký Grob,

b)

správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký Grob.

2.

Schvaľuje

a)

Zmeny a doplnky č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký Grob,

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký Grob,

c)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Grob č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná
časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021 s účinnosťou od
pätnásteho dňa po jeho vyhlásení, v znení, ktoré tvorí prílohu č. 5 zápisnice z tohto
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

12.

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021

Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie prerokovanie návrhu
Záverečného účtu obce Veľký Grob za rok 2021.

13.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu
za rok 2021
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Hlavná kontrolórka obce Veľký Grob v krátkosti prečítala stanovisko k záverečnému
účtu za rok 2021.
Uznesenie č. 40/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Veľký Grob k záverečnému účtu za rok 2021.

14.

Schvaľovanie Záverečného účtu za rok 2021, prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu a použitia
prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Uznesenie č. 41/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Záverečný účet obce Veľký Grob a
celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI:
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 42/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 40.141,02 EUR.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI:
ZDRŽAL SA: 0

15.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob
za I. polrok 2022 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2022

Hlavná kontrolórka podrobne informovala prítomných ohľadne správy o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2022 a Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2022.
V rámci Správy o kontrole vytkla to, že obec ešte stále nemá určené názvy ulíc, napriek
tomu, že to prikazuje zákon. Poslanec Mgr. Ingeli položil otázku poslancovi Ženišovi, prečo
ešte nie sú pripravené názvy ulíc, nakoľko poslanec Ženiš je v komisii, ktorá to dostala za úlohu
pred rokom a pol. Poslanec Ženiš uviedol, že on na to nemal čas, venoval sa iným veciam. Bude
sa tomu venovať, keď bude na to čas.
Uznesenie č. 43/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe po prerokovaní predloženej správy berie na
vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2022.
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Poslanec Ženiš navrhol, aby bola v návrhu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
vynechaná kontrola financií ZŠ a MŠ a aby sa namiesto toho kontrolórka venovala rokom 2019
a 2020, hlavne v mzdách, chce skontrolovať každého zamestnanca, mzdy zamestnancov,
platové dekréty zamestnancov, prípadne či odvody boli správne odvedené.
Uznesenie č. 44/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti
a kontrolu miezd, zaradení zamestnancov do platových tried za rok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 1 (Rudolf Ženiš)
PROTI: 4
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie nebolo prijaté.

16.

Schválenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č. 45/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje v súlade s § 11, ods. 3 písm. d) a § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
plný pracovný úväzok na výkon funkcie starostu obce Veľký Grob na celé funkčné volebné
obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

17.

Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva a volebných
obvodov na volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č. 46/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje v súlade s § 11, ods. 3 písm. d) a § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob na celé volebné obdobie 2022 – 2026,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

18.

Prerokovanie investičného zámeru výstavby Domova sociálnych
služieb
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Uznesenie č. 47/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje starostu obce rokovať s investorom
projektu "Domov pre seniorov Golden Age o.z." o návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
ktorej prílohou bude návrh Kúpnej zmluvy a o návrhu Memoranda o spolupráci za účelom
výstavby zariadenia sociálnej starostlivosti na parcele registra C, parcelné číslo 23/13,
katastrálne územie Veľký Grob, zapísanej na LV 631 vo vlastníctve obce Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

19.

Žiadosti a došlé spisy

1)
spis č. OcÚVG/229/2022– číslo záznamu 1251/2022 – zo dňa 8.6.2022 - Žiadosť rodiny
Kováčovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Veľký Grob.
Uznesenie č. 48/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti medzi obcou
Veľký Grob a pani Violou Kováčovou, rod. ........, nar. ............ a pánom Karolom Kováčom, rod. ........,
nar. ............, obaja trvale bytom ........................., a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Na základe Geometrického plánu číslo 6/2021 na oddelenie pozemkov p.č. 2142/68, 2142/143
a 2142/144 zo dňa 21.01.2021 vyhotoveného Ing. Danielom Turcárom – geodetické práce, 925 27 Veľký
Grob č. 68, IČO: 40 895 343, ktorý bol autorizačne overený dňa 21.01.2021 Ing. Danielom Turcárom
a úradne overený dňa 01.02.2021 Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Katalin
Menyhárt pod číslom G1-84/2021 bola od pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Grob zapísanom
na LV č. 631 Okresného úrad Galanta, katastrálneho odboru pre kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob,
okres Galanta ako parc. č. 2142/68, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1285m2, parcela registra
„C“ odčlenená parcela č. 2142/144 o výmere 37m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra
„C“.
Obec Veľký Grob týmto, na základe žiadosti pani Violy Kováčovej, rod. ........, nar. ............ a
pána Karola Kováča, rod. ........, nar. ............, obaja trvale bytom ......................... súhlasí s predajom
novovytvoreného pozemku s parc. č. 2142/144 o výmere 37m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela
registra „C“ do bezpodielového spoluvlastníctva týchto osôb, a to v podiele 1/1 k celku, a to za kúpnu
cenu vo výške 270,00 Eur, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že tieto
osoby sa o pozemok starajú a udržiavajú ho.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie č. 49/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe ruší uznesenie č. 26/2021 zo dňa 19.05.2021.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 50/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe ruší uznesenie č. 35/2021 zo dňa 29.07.2021.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2)
spis č. OcÚVG/251/2022– číslo záznamu 1298/2022 – zo dňa 27.06.2022 - Žiadosť
spoločnosti Prodom Stav spol. s r.o. o schválenie zámeny pozemkov.
Uznesenie č. 51/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje zámer zámeny a predaja
nehnuteľností medzi obcou Veľký Grob a pani Katarínou Turcárovou, rod. Pagáčovou, nar.
........., trvale bytom ................ a pani Gabrielou Pavlechovou rod. Lantajovou, nar. ..................,
trvale bytom ..........., a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Na základe Geometrického plánu číslo 19/2022 na oddelenie pozemkov p. č. 513/81 a
513/134 zo dňa 24.03.2022 vyhotoveného Ing. Danielom Turcárom – geodetické práce, 925 27
Veľký Grob č. 68, IČO: 40 895 343, ktorý bol autorizačne overený dňa 24.03.2022 Ing.
Danielom Turcárom a úradne overený dňa 06.04.2022 Okresným úradom Galanta,
katastrálnym odborom, Ing. Barborou Hlavatou pod číslom G1-482/2022 bola od pozemku v
podielovom spoluvlastníctve pani Kataríny Turcárovej, rod. Pagáčovej, nar. ......., trvale bytom
.......... a pani Gabriely Pavlechovej rod. Lantajovej nar. .........., trvale bytom .............
zapísanom na LV č. 1043 Okresného úrad Galanta, katastrálneho odboru pre kat. úz. Veľký
Grob, obec Veľký Grob, okres Galanta ako parc. č. 513/81, orná pôda, o výmere 522m2,
parcela registra „C“ odčlenená parcela č. 513/134 o výmere 16m2, orná pôda, parcela registra
„C“.
Obec Veľký Grob je výlučným vlastníkom pozemku s parc. č. 513/126, ostatná plocha,
o výmere 22m2, parcela registra „C“, ktorý je zapísaný na LV č. 631 Okresného úradu
Galanta, katastrálneho odboru pre kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob, okres Galanta, a
ktorý nadobudla obec do svojho výlučného vlastníctva bezodplatne - darom od pani Kataríny
Turcárovej, rod. Pagáčovej, nar. .........., trvale bytom .................... a pani Gabriely Pavlechovej
rod. Lantajovej nar. ............, trvale bytom .................
Zámena a predaj sa uskutoční tak, že novovytvorená parcela č. 513/134 o výmere 16m2,
orná pôda, parcela registra „C“ sa vo výmere 16m2 zamení za parcelu č. 513/126, ostatná
plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“ a vo zvyšujúcej výmere 6m2 sa parcela č.
513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“ predá obcou Veľký Grob do
podielového spoluvlastníctva pani Kataríny Turcárovej, rod. Pagáčovej, nar. .............., trvale
bytom ............ a pani Gabriely Pavlechovej rod. Lantajovej nar. ..............., trvale bytom
................ (v podiele 1/2 vzhľadom k celku), a to za kúpnu cenu vo výške 1 Eur /1m2, teda
celkovo 6 Eur za 6m2.
Uvedenou zámenou a predajom dôjde k vytvoreniu priestoru pre osadenie čerpacej
stanice splaškových vôd, ktorá mala byť pôvodne umiestnená na pozemku s parc. č. 513/126,
ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“, v čom spočíva aj dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko na pôvodnom pozemku je výstavba tejto verejnoprospešnej stavby
nerealizovateľná. Cena vo výške 1 Euro/1m2 sa považuje za primeranú, nakoľko obec Veľký
Grob tento svoj o 6m2 väčší pozemok nadobudla bezodplatne - darom od osôb, s ktorými sa má
zámena a predaj uskutočniť.
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Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3)
spis č. OcÚVG/248/2022 – číslo záznamu 1291/2022 – zo dňa 22.6.2022 - Žiadosť
Denisa Záthureckého o sprístupnenie priestorov Kultúrneho domu pre športové aktivity
Uznesenie č. 52/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so žiadosťou Denisa Záthureckého
o sprístupnenie priestorov Kultúrneho domu v nepriaznivom počasí pre športové aktivity
a zároveň určuje výšku poplatku 10,- € mesačne.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

20.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Starosta informoval o nasledovných vykonaných činnostiach v obci:
-

AVE firma - upravila ceny za odvoz odpadu, z dôvodu zvýšenia PHM zvýšili
dedine poplatok za smeti, prvýkrát v máji, druhýkrát v júni.

-

Nadstavba škôlky – prišlo neschválenie príspevku na nadstavbu materskej škôlky,
ministerstvo sa vyjadrilo k žiadosti tak, že síce splnila zákonom požadované
povinnosti, avšak z nedostatku finančných prostriedkov bola uvedená žiadosť
zamietnutá, starosta uvádza, že sa spustil plán obnovy v týchto dňoch a okrem
kultúrnych pamiatok sú tam zahrnuté aj budovy, ktoré boli postavené pred
01.01.1980, pod ktoré spadá napríklad aj materská škôlka, ktorá bola postavená
v 70 rokoch, takže cez plán obnovy by táto materská škôlka by mohla ísť do opráv
prízemia, fasády, avšak treba počkať na modulovú nadstavbu, tento týždeň starosta
odovzdáva projekt na zateplenie obecného úradu, výmenu okien a tepelného
čerpadla.

-

Parkovisko pri cintoríne – tam sa dal spraviť prvostupňový projekt, až po jeho
vyhotovení sa môže pokračovať.

-

Prístrešok na cintoríne na dome smútku – dokončuje sa .

-

Asfalt v Raji – čaká sa na vyhodnotenie žiadosti o NFP

-

Obecné dni – pripravujú sa, urobia sa v duchu sedliackej olympiády, budú 4-členné
tímy, ak má niekto záujem, môže sa do toho zapojiť, zháňajú sa veteráni – autá, aby
sa deti mohli popozerať, odfotiť, veteráni môžu urobiť spanilú jazdu, boli oslovení
viacerí, uvidí sa koho sa podarí zohnať, pre deti bude vystavená aj
poľnohospodárska technika, je dohodnutý vrtuľník – v nedeľu víťazi olympiády si
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môžu zalietať a aj obyvatelia obce si budú môcť z výšky pozrieť obec, bude aj
kapela – ľudovková, množstvo sprievodných aktivít.

21.

-

Eurofondy – poslanec Mgr. Ingeli mal otázku ohľadne eurofondov a starosta obce
to podrobne vysvetlil všetkým prítomným, aké podmienky je potrebné splniť,
aby boli obce úspešné v podávaní projektov do eurofondov.

-

Kanalizácia – súťaž je dokončená, nikto z ministerstva starostu nekontaktoval.

Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe, dňa 28.06.2022

Zapísal:

Ľubica Kavivanovová

Overil:

_______________

_______________

_______________

Viliam Rigo
starosta obce

Zoznam príloh:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

- Návrh VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o
určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu a
podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob
- Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č.
4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce
Veľký Grob zo dňa 28.11.2019
- Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č.
4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020
- Návrh VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
na území obce Veľký Grob
- Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu
obce Veľký Grob č. 03/2021
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 2/2022
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení miesta a času zápisu a
podmienok prijatia detí do materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.06.2022



Doručené pripomienky v počte:



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -



VZN Schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa



VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .06.2022; zvesené z úradnej tabule dňa . .2022



VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od .06.2022 do . .2022



VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: .06.2022



VZN nadobúda účinnosť dňom . .2022

, uznesením č.

/2022

starosta obce
1

Obec Veľký Grob na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ), ktorým sa dopĺňa zákon NR SR
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 188/2015 Z.z. z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a podľa vyhlášky
306/2008 Z . z. MŠ SR z 23.júla o materskej škole v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 2/2022
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok
prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľký Grob

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.

Obec Veľký Grob je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Veľký Grob 382,
925 27.

2.

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len
„zápis“ ). Povinná školská dochádzka je desaťročná a začína spravidla začiatkom školského
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Povinná školská dochádzka
trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak zákon o výchove
a vzdelávaní neustanovuje inak.

3.

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie miesta a času zápisu a
podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2

Čl. II
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
1.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou,
ktorej zriaďovateľom je Obec Veľký Grob, sa koná v čase od 13.00 h do 17.00 h
v konkrétnom termíne určenom riaditeľom základnej školy s materskou školou od 1.apríla
do 15.apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku.

2.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa realizuje v priestoroch Základnej
školy s materskou školou. v miestnostiach určených riaditeľom základnej školy s materskou
školou.

3.

Termín a miesto zápisu zverejní riaditeľ základnej školy s materskou školou oznámením o
zápise najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole, na
webovom sídle školy a zároveň požiada zriaďovateľa o zverejnenie oznámenia o zápise na
webovom sídle Obce. Súčasťou oznamu je aj informácia pre zákonných zástupcov detí o
tom, ktoré údaje o žiakoch a o zákonných zástupcoch, a ktoré doklady vyžaduje škola pri
zápise predložiť.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do 1. ročníka iba na jednu školu.

5.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu v zmysle platného
zákona. Riaditeľ školy s materskou školou je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov, ktorí majú v školskom obvode trvalý pobyt. 1

6.

Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

7.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť pri zápise osobné údaje, ktoré sú zakotvené
v ustanovení § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona, a to:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Čl. III
Miesto a čas zápisu a podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

1.

1

Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Grob sa koná v
čase od 07.00 h do 16.00 h v konkrétnom termíne určenom riaditeľom základnej školy
s materskou školou od 1.mája do 15.mája, ktorý predchádza začiatku školského roka, v
ktorom má dieťa začať plniť dochádzku na predprimárne vzdelávanie.

VZN č. 32/2004 o určení školského obvodu Základnej školy 1.-4. s materskou školou vo Veľkom Grobe
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2.

Termín a miesto na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre
nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie určí riaditeľ školy s materskou školou
najneskôr do 15.apríla bežného roka a zverejní ho na verejne prístupnom mieste v materskej
škole, na webovom sídle materskej školy a zároveň požiada zriaďovateľa o zverejnenie
oznámenia o zápise na webovom sídle Obce.

3.

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o
povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

4.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to
kapacita zariadenia umožňuje.

5.

Podľa § 59 ods. 2 zák. č. 235/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy prednostne prijaté deti:
a) pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dovŕšia 5 rokov
veku k 31.8. daného roka),
b) deti s rozhodnutím o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v
materskej škole.

6.

Riaditeľ základnej školy s materskou školou po dohode so zriaďovateľom materskej školy
určuje ďalšie podmienky prednostného prijímania, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak
počet evidovaných žiadostí na prijatie na predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako voľná
kapacita materskej školy, a to v tomto poradí:
(1) deti zamestnancov
(2) deti, ak oni i rodičia majú trvalé bydlisko vo Veľkom Grobe
(3) deti, ktoré sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ, alebo ZŠ
vo Veľkom Grobe
(4) ostatní

7.

V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude prijaté
na predprimárne vzdelávanie od 1.septembra, bude zaradené do poradovníka a v prípade
uvoľnenia kapacity bude dodatočne prijaté, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa
informovaný riaditeľom základnej školy s materskou školou.

8.

Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú
doručené zákonnému zástupcovi do 30. 06. daného roka.
Čl. IV
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady

1.

Výšku príspevku, termín a spôsob úhrady v materskej škole, školskom klube detí a školskej
jedálni upravuje obec Veľký Grob všeobecne záväzným nariadením2.

2

VZN č. 1/2022 o výške čiastočnej úhrady nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni pri
Základnej škole s materskou školou
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2.

Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku určeného podľa VZN č. 1/2022 o výške čiastočnej úhrady nákladov v materskej
škole, školskom klube detí a školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, ak
zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží riaditeľovi základnej školy
s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona3.
Čl. V
Účinnosť

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe dňa . .2022
uznesením č. /2022. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023.

starosta obce

3

Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 3/2022
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 4/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 28.11.2019,
účinné od 01.01.2020



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.06.2022



Doručené pripomienky v počte:



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -



VZN Schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa



VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .06.2022; zvesené z úradnej tabule dňa . .2022



VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od .06.2022 do . .2022



VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: .06.2022



VZN nadobúda účinnosť dňom . .2022

, uznesením č.

/2022

starosta obce
1

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 3/2022
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 4/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 28.11.2019, účinné od
01.01.2020

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob
č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce
Veľký Grob zo dňa 28.11.2019.

§2
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Grobe dňa
.06.2022 uznesením č. /2022. Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.

starosta obce

2

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 4/2022
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 4/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020,
účinné od 01.01.2021


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.06.2022



Doručené pripomienky v počte:



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -



VZN Schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa



VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .06.2022; zvesené z úradnej tabule dňa . .2022



VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od .06.2022 do . .2022



VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: .06.2022



VZN nadobúda účinnosť dňom . .2022

, uznesením č.

/2022

starosta obce
1

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 4/2022
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 4/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020,
účinné od 01.01.2021

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob
č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob zo dňa 16.12.2020.

§2
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Grobe dňa
.06.2022 uznesením č. /2022. Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.

starosta obce
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 5/2022
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Veľký Grob



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.06.2022



Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06.06.2022



Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 21.06.2022



Doručené pripomienky v počte:



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -



VZN Schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa



VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .06.2022; zvesené z úradnej tabule dňa . .2022



VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od .06.2022 do . .2022



VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: .06.2022



VZN nadobúda účinnosť dňom . .2022

, uznesením č.

/2022

starosta obce
1

Obec Veľký Grob (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 a § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 5/2022
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľký Grob
Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Článok I.
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov
a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a
prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek
komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov,
objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN ďalej upravuje
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a spôsob zberu drobného stavebného
odpadu.

2.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.
Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
2

1.

Stojiskom zberných nádob je miesto, spravidla spevnená plocha, vyhradená na umiestnenie
zberných nádob na vlastnom pozemku (oddelený od verejného priestranstva, ak to
dispozičné vlastnosti dovoľujú) tak, aby boli zberné nádoby prístupné osobám užívajúcim
nehnuteľnosť, pre ktoré sú zberné nádoby určené, t. j. prístupné vlastníkovi, nájomcovi alebo
správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálneho odpadu.
Stojisko zberných nádob obsahuje zelenú zbernú nádobu na sklo, bielu zbernú nádobu na
šatstvo, oranžovú zbernú nádobu kovy a viacvrstvové kombinované materiály – VKM
(ďalej len „tetrapaky“),

2.

Dočasným stojiskom zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných
nádob, prístupná užívateľom nádob a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu
komunálnych odpadov a triedených zložiek. Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania
okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stálemu stojisku zberných nádob

Druhá časť

Článok 3
Spoločné ustanovenia
1.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.

2.

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

3.

Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
Článok 4
Povinnosti pôvodcov odpadov

1.

Pôvodca odpadu je povinný:
a) nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
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e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad,
f) v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne príležitostne väčšie množstvo zmesového
komunálneho odpadu a pridelená zberná nádoba mu nepostačuje, je povinný si zakúpiť
na Obecnom úrade 120 l čierne vrecia označené logom zvozovej spoločnosti (ďalej
len “čierne vrece”) a zmesový komunálny odpad navyše do nich uložiť. Tieto môžu
byť vyložené k zbernej nádobe pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú
odvezené. Cena za vrece zahŕňa náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku.
g) používať na ukladanie zmesového komunálneho odpadu po vytriedení len zbernú
nádobu patriacu k jeho nehnuteľnosti – tzn. zakazuje sa ukladať zmesový komunálny
odpad do zberných nádob iným účastníkom systému zberu.
h) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom
stave,
i) dbať na to, aby bol komunálny odpad v zberných nádobách, prípadne vreciach na to
určených, riadne pripravený na odvoz v deň vývozu najneskôr do 6,00 hod. a aby bol
k zberným nádobám zabezpečený dostatočne široký prístup, a to maximálne 3 m od
krajnice vozovky,
j) dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov,
k) zberné nádoby uložiť na spevnenom podklade,
l) zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na chodníku, komunikácii
alebo parkovisku. Na chodníku, komunikácii alebo parkovisku je možné zberné
nádoby ponechať na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie v deň odvozu. Po ich
vyprázdnení je pôvodca odpadu povinný ich bezodkladne umiestniť na vyhradené
miesto. V prípade, že nastanú skutočnosti, ktoré bránia výsypu zbernej nádoby, je
pôvodca odpadu povinný zabezpečiť ich premiestnenie na miesto, kde môžu byť
zberovou spoločnosťou vyprázdnené a následne je povinný ich bezodkladne umiestniť
na vyhradené miesto,
m) neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nebudú odvážané. Ukladať
zmesový komunálny odpad vedľa zberných nádob, alebo do zberných nádob iných
pôvodcov je zakázané,
n) oznámiť priebežne zodpovednému zamestnancovi obce preplňovanie zberných nádob
a navrhnúť zmenu počtu zberných nádob alebo zmenu objemu zbernej nádoby. Zmenu
intervalu vývozu u poplatníkov už nahlásených v systéme zberu je možné meniť len
raz ročne v období od 1.1. do 29.2. príslušného kalendárneho roka.
Článok 5
Povinnosti zvozovej spoločnosti
1. Zvozová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov
a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
a) vysýpať nádoby tak, aby nedošlo ku škodám na majetku,
b) po výsype zberné nádoby umiestniť späť na miesto odberu,
c) v prípade výsypu odpadu pri obsluhe zbernej nádoby mimo zvozové vozidlo, tieto
odpady bezodkladne odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby, túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť
zodpovednému pracovníkovi Obce v znení: meno, adresa a typ zbernej nádoby, spolu
s termínom výmeny zbernej nádoby, najneskôr však do 3 pracovných dní od vzniku
udalosti,
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e) mesačne zaslať obci výkaz o množstve, druhu a spôsobe nakladania s odpadmi s
uvedením koncových zariadení,
f) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na
webovej stránke obce,
g) zasielať raz ročne v termíne do 10.12. príslušného roka návrh termínov vývozu vo
forme kalendára na nasledujúci rok,
h) v prípade akýchkoľvek zmien ich bezodkladne nahlásiť zodpovednému pracovníkovi
obce spolu s postupom ich riešenia,
i) neobslúžiť zbernú nádobu, ktorá nie je označená nálepkou, alebo ktorej obsluhu
zodpovedný zamestnanec obce túto zbernú nádobu zakázal z iného dôvodu.

Článok 6
Umiestňovanie zberných nádob
1.

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

2.

Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

3.

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ
/správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

4.

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

5.

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

6.

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7.

Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného
zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
Článok 7
Označovanie zberných nádob elektronickým čipom
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1.

Obec Veľký Grob zavádza na svojom území označovanie zberných nádob elektronickým
čipom umiestneným:
a) na všetkých zberných nádobách na zmesový komunálny odpad,
b) na všetkých zberných nádobách na biologicky rozložiteľný odpad, prihlásených do
systému zberu komunálnych odpadov.

2.

Zberná nádoba neoznačená elektronickým čipom nebude obslúžená zvozovou spoločnosťou
do času jej označenia. Označenie zbernej nádoby je podmienené prihlásením pôvodcu do
systému zberu komunálnych odpadov na Obecnom úrade.

3.

Každý pôvodca je povinný pri prihlásení uviesť objem zbernej nádoby.

4.

Elektronický čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne inak s ním
manipulovať.

5.

Elektronický čip vždy inštaluje zodpovedný zamestnanec Obce za účelom overenia objemu
zbernej nádoby, jej stojiska a prebratia elektronického čipu poplatníkom, čo potvrdí svojím
podpisom na odovzdávajúcom a preberacom protokole.

6.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrúbenie poplatku (napr. zmenu počtu poplatníkov,
zmenu identifikačných údajov) a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť
Obce do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali.
Článok 8
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1.

Nezákonné umiestnený odpad je možné nahlasovať na Obecnom úrade vo Veľkom Grobe:
a) písomným podaním,
b) elektronicky na e–mailovú adresu: obec@velkygrob.sk
c) osobne počas stránkových hodín,
d) telefonicky na čísle 0918 175 239

2.

Oznámenie by malo obsahovať najmä :
a) popis miesta, kde sa nezákonne uložený odpad nachádza,
b) popis kat. územia, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti – ak sú známe,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín
a pod.),
d) množstvo odpadu (odhadom),
e) fotodokumentáciu.

Tretia časť
Systémy nakladania, spôsoby zberu a prepravy komunálnych odpadov
Článok 9
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
so zmesovým komunálnym odpadom
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1.

Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov1.

2.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá Obec 2.

3.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu 3.

4.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto obec stanovuje pre zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady :
a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad
jednorazovo priamo do pokladne na Obecnom úrade,
b) poplatník si zakúpi zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad priamo od
spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

5.

Predaj čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti na zmesový komunálny odpad znáša
pôvodca odpadu. Tieto vrecia si môžu občania zakúpiť pri jednorazovom vývoze. Cena
čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti obsahuje náklady za zber, zvoz, manipuláciu,
zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávaciu cenu vreca.

6.

Cenník predaja zberných nádob a čiernych plastových vriec je zverejnený na webovej
stránke obce (cenník).

7.

Informácie o príslušných rozmeroch zbernej nádoby sú uvedené na webovej stránke obce
(Rozmery nádob).

8.

Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov.

9.

Na území obce Veľký Grob sú do systému zberu povinní zapojiť sa všetci pôvodcovia:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú
na území obce oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území
obce,
c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území obce.

10. Z hľadiska dodržania hygienických zásad sa na území obce stanovuje minimálny interval
odvozu zmesového komunálneho odpadu s frekvenciou 1 x 14 dní. /26 týždňov ročne/
11. Pri množstvovom systéme zberu si musí poplatník zvoliť jednu zbernú nádobu a jej objem
primerane vyprodukovanému množstvu odpadu.
12. Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 120 l,
240 l, 1 100 l a 120 l čiernymi vrecami4.
13. V prípade ak pôvodcom nebude postačovať objem vyššie stanovených nádob v zmysle ním
uhradeného poplatku má možnosť zakúpenia vriec na Obecnom úrade alebo požiadať o
zmenu navýšenia v prihlásení k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
2
§81 ods.1 zákona o odpadoch
3
§81 ods.3 zákona o odpadoch
4
79/2015 §81 ods.18
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Obec stanovuje maximálny počet vriec:

objem čierneho
vreca (l)
120
120
120

počet osôb
v domácnosti
do 2
do 5
do 10

počet vriec/rok
26
52
104

14. Čierne vrecia a zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú poplatníci povinní vyložiť
v deň vývozu zmesového komunálneho odpadu najneskôr do 6. 00 h.
15. Obec má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či počet a
veľkosť nahlásených zberných nádob zodpovedá počtu poplatníkov. V prípade, že bude
zistený nesúlad s týmto nariadením, obec je oprávnená nariadiť fyzickým osobám,
právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby bezodkladne
vykonali úpravu v počte, resp. vo veľkosti zberných nádob v súlade s týmto nariadením.
16. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce spoločnosť, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi, a s ktorou
má Obec uzatvorenú zmluvu 5. Identifikačné údaje spoločnosti sú uvedené na webovej
stránke Obce.
17. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad patria: zmesové komunálne odpady, ktoré
sa nedajú ďalej triediť.
18. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: akékoľvek stavebné odpady a
podobné odpady (zemina, kamene, drevo, horúci popol a pod.), triedené zložky
komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, tetrapaky), nebezpečné odpady, odpady z
domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, ktorý je ešte
možné zhodnotiť, pneumatiky, elektroodpad, batérie, tekuté odpady a pod.
Článok 10
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
drobných stavebných odpadov
1.

Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov.

2.

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov6.

3.

Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený.

4.

Množstvový zber drobných stavebných odpadov od poplatníkov, sa vykonáva na
Poľnohospodárskom družstve vo Veľkom Grobe počas pracovných dní od 7,30 h do 15,00
h.

5
6

§81 ods.18 zákona o odpadoch
§81 ods.20 zákona o odpadoch
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5.

Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci vyhradené miesto na umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera, kde bude zodpovedný pracovník preberať odvážený dovezený
drobný stavebný odpad. Obec na základe skutočnej váhy tovaru vyrubí poplatok. Poplatok
sa platí v hotovosti na Obecnom úrade.

6.

Náklady na dopravu odpadu si hradí poplatník sám.

7.

Zakazuje sa vyhadzovanie drobných stavebných odpadov do zberných nádob alebo do VOK
na cintorínoch či do VOK počas jarného a jesenného upratovania
Článok 11
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
objemných odpadov

1.

Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v zmysle Katalógu odpadov.

2.

Objemným odpadom sa rozumejú komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je
možné uložiť do bežných zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

3.

Objemný odpad je možné odovzdať umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov
najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného
upratovania).

4.

Spôsob a podrobnosti zberu určí Obec zverejnením oznamu na webovej stránke obce,
vyvesením na úradnej tabuli a vyhlásením v obecnom rozhlase.
Článok 12
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
počas jarného a jesenného upratovania

1.

Dvakrát ročne organizuje obec upratovanie, spravidla na jar a na jeseň.

2.

Pre tento účel obec zabezpečí u zvozovej spoločnosti rozmiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov (s objemom najmenej 5m³) na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob
prepravy, zneškodnenia a interval vývozu.

3.

Obec zabezpečí informovanosť občanov min. 2 týždne pred plánovaným termínom
upratovania oznamom, pričom využije vhodný informačný systém v obci.

4.

Vhadzovať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je veľkokapacitný kontajner určený, je
zakázané.

5.

Do veľkokapacitného kontajnera je zakázané ukladať drobný stavebný odpad,
elektroodpady, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje,
farby, triedené zložky komunálnych odpadov ako plasty, papier, sklo.
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Článok 13
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod
číslo:
a) 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov (BIOODPADY),
b) 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
c) 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.

2.

Nádoby na BIOODPAD a kompostovacie zásobníky zabezpečuje obec.

3.

Na území obce je zavedený zber BIOODPADOV prostredníctvom:
a) 120 l alebo 240 l nádob,
b) vlastných kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch a bytových domoch so
záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve.
c) Vývoz konárov zabezpečuje obec na zbernom mieste na Poľnohospodárskom
družstve vo Veľkom Grobe počas pracovných dní.

4.

Fyzická osoba, poplatník, uhradí poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na
BIOODPAD priamo do pokladne na Obecnom úrade. Ročný prenájom zbernej nádoby na
BIOODPAD bude účtovaný v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej
stránke obce.

5.

Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky
rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s
ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní (čestné
prehlásenie). Každý, kto chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že
zabezpečil všetky vyžadované podmienky. Kompostéry na bioodpad obec zabezpečuje
bezodplatne.

6.

Každá domácnosť je povinná mať zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to
prostredníctvom buď:
a) zbernej nádoby o objeme 120 l alebo 240 l pre domácnosť alebo
b) kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez
vývozného intervalu. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť prispôsobená
priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča
minimálne 1 liter zásobníka na 1m² plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou.
Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným
spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú
manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri využívaní vlastného
kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť správcovi dane podpísané
čestné prehlásenie o domácom kompostovaní. Uvedené čestné prehlásenie o
domácom kompostovaní je súčasťou tohto nariadenia– príloha č. 1. Povinnosť
doložiť prehlásenie o domácom kompostovaní nevzniká, ak si poplatník v
individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady
a preukáže túto skutočnosť obci.
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7.

Čestným prehlásením o domácom kompostovaní sa občan zaväzuje a berie na vedomie
nasledovné skutočnosti:
- bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z
domácnosti,
- zakazuje sa vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v
zmysle zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov,
- v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude
povinný si objednať likvidáciu bioodpadu prostredníctvom zbernej nádoby,
- v prípade zmeny údajov vzniká povinnosť aktualizovať ich do 30 dní,
- je si vedomý následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov, porušenie vyššie
uvedených povinností je porušením zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre
fyzickú osobu môže byť až do výšky 1.500 €.

8.

Správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za
účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.

9.

Obdobie zberu BIOODPADOV je stanovené na obdobie od marca do novembra s intervalom
vývozu uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok a
zverejnenom na webovej stránke obce.

10. Do BIOODPADOV patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z
čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.
11. Do BIOODPADOV nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá,
časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat,
papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i
živočíšneho pôvodu.
Článok 14
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
jedlých olejov a tukov
1.

Jedlé oleje a tuky sa zaraďujú pod číslo 20 01 25 v zmysle Katalógu odpadov.

2.

Zber jedlých olejov a tukov od fyzických osôb užívajúcich nehnuteľnosť sa na území obce
vykonáva prostredníctvom 3 l oranžového vedierka, ktoré je majiteľom nehnuteľností
jednorazovo vydané na referáte odpadového hospodárstva v termíne vyhlásenom v obci
obvyklým spôsobom. Vedierko je označené nápisom „Kuchynský olej, materiál kategórie 3,
neurčené na ľudskú spotrebu". Vývoz vedierka prebieha 1 x za 8 týždňov výmenou plného
za prázdne. Každý poplatník je zodpovedný udržiavať vedierko v spôsobilom stave,
úmyselne ho nepoškodzovať a umiestňovať ho v deň vývozu na mieste prístupnom pre
obsluhu zvozovej spoločnosti, tzn. vyložiť ho v deň vývozu pred nehnuteľnosť tak, aby bolo
z jeho umiestnenia zrejmé, že má byť dané vedierko obslúžené.
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3.

Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

4.

Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

5.

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad.

6.

Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať
výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu (zmluva).

7.

Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.
Článok 15
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

1.

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do zberných nádob
určených obcou na zber komunálnych odpadov7.

2.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné
nádoby a iné obaly znáša prevádzkovateľ kuchyne.

3.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný skladovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad v zberných nádobách umiestnených v areáli prevádzkovateľa kuchyne
tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce, iné živočíchy, ani verejnosť.

4.

Frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu
musí byť v súlade s hygienickými predpismi a musí zodpovedať teplote prostredia v
závislosti od ročného obdobia, pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia,
minimálne 1x za dva týždne.

5.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, skladovanie, prepravu a ďalšie nakladanie
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, je povinný mať s týmto subjektom uzatvorenú zmluvu.
Zmluvu je možné uzatvoriť len so subjektom, ktorý je oprávnený nakladať s týmto odpadom,
a ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti8.
Článok 16
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov od fyzických osôb

7
8

§ 83 zákona o odpadoch
Napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
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1.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zaraďuje pod číslo 20 01 08 v
zmysle Katalógu odpadov (ďalej len „odpad z kuchyne").

2.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na odpad z kuchyne znáša Obec a sú zahrnuté v
miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3.

Na území Obce je zavedený zber odpadu z kuchyne od fyzických osôb užívajúcich
nehnuteľnosti.

4.

Zber prebieha prostredníctvom:
- vriec, sú v počte 52 ks/rok 1x ročne vydávané na referáte odpadového hospodárstva na
Obecnom úrade v termíne vyhlásenom v obcou obvyklým spôsobom. Vrecia sú
označené nápisom „materiál kategórie 3, neurčené na ľudskú spotrebu". Vrece v deň
vývozu musí byť pevne zviazané. Vývoz sa realizuje len prostredníctvom zberu
označených vriec. Každý poplatník je povinný umiestniť vrece v deň vývozu na mieste
prístupnom pre obsluhu zvozovej spoločnosti, tzn. vyložiť ho v deň vývozu pred
nehnuteľnosť tak, aby bolo z jeho umiestnenia zrejmé, že má byť vyvezené.
- donáškovým spôsobom do 120 l uzatvárateľnej zbernej nádoby umiestnenej prednostne
na jestvujúcom stojisku. Zberná nádoba je označená nápisom „materiál kategórie 3,
neurčené na ľudskú spotrebu".

5.

Zber odpadu z kuchyne prebieha na základe platných harmonogramov zberu zverejnených
na webovej stránke obce s intervalom vývozu 1 x týždenne.

6.

Do odpadov z kuchyne patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,
vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orechov, vlasy, chlpy, trus malých
zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom
množstve aj drevitá vlna, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako aj zabalené potraviny
po dátume spotreby v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli z kuchýň
domácností a pod.

7.

Do odpadov z kuchyne nepatria: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti
zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky", odpady ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu, či na prípravu jedla.
Článok 17
Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností

1.

Elektroodpady sa zaraďujú pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v zmysle
Katalógu odpadov.

2.

Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie
elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

3.

Zber elektroodpadov z domácností zabezpečuje obec nepretržite. Na ich zber slúži modrý
kontajner, ktorý je pristavený vedľa obecného úradu. Občania môžu elektroodpad bezplatne
odovzdať počas pracovnej doby obecnému pracovníkovi, ktorý odpad prevezme.
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4.

Zber elektroodpadu môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu – (zmluva).
Článok 18
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo)
1.

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť
navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky
komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
a) zelená pre zložku sklo,
b) červená pre zložku kovov

2.

Zberné nádoby9 podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x
25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

3.

Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.

4.

Plasty sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov
prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.

5.

Vrecia na celý rok si domácnosť prevezme v termíne oznámenom v obci obvyklým
spôsobom na referáte odpadového hospodárstva. Vrecia budú poplatníkovi vydané voči
podpisu raz ročne jednorazovo.

6.

Do plastov patria: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov
a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúry, obaly kozmetických výrobkov, plastové
okná a nábytok a pod.

7.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

8.

Kovy sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom červenej 1100 l nádoby. Nádoba
je umiestnená v priestoroch cintorína v obci Veľký Grob. Zber odpadov prostredníctvom
nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

9.

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky a pod.

10. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.

9

§14 ods. 3 písm. b) a ods. 4 a 5 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

14

11. Plasty, obaly z kovov, kovy a tetrapaky sa môžu zbierať spoločne. Tento odpad sa ďalej
dotrieďuje10. Obaly musia byť stlačené a uložené do zberných nádob tak, aby sa zmenšil ich
objem a zaberali čo najmenej miesta.
12. Sklo sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom zelenej 1100 l nádoby. Zber
odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.
13. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
14. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
15. Papier sa v rámci triedeného zberu zbiera prostredníctvom plastových vriec. Zber odpadov
prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.
16. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače,
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
17. Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier,
kopírovací papier a pod.
18. Počas stránkových hodín je k dispozícií odberné miesto na väčší plastový odpad a biely
polystyrén. Toto miesto sa nachádza v červenej garáži pri obecnom úrade.
Špecifikácia odpadu:
Polystyrén - čistý biely polystyrén/obalový, chrániaci napr. elektroniku a nepoužitý čistý
biely izolačný/stavebný polystyrén
Plastový odpad - odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, stoly, stoličky, debničky,
kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné
a kanalizačné potrubie, závlahy, okenné rámy PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky.
19. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce
Veľký Grob http://www.velkygrob.sk/ a na úradnej tabuli obce Veľký Grob.
20. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu
s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
21. Zakazuje sa zbierať prípadne vykupovať od občanov papier, plasty, kovy a sklo iným
subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
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Článok 19
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1.

Batérie a akumulátory sa zaraďuje pod čísla 20 01 33 a 20 01 34 v zmysle Katalógu odpadov.

2.

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadov z domácností, sa zbierajú
spolu s týmto odpadom.

3.

Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.

Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia
osoba alebo organizácia zodpovednosti výrobcov.

5.

Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje dvakrát ročne v rámci
zberu odpadov s obsahom škodlivín v termíne jarného a jesenného zberu. Termín a miesto
zberu uverejní obec obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred.
Článok 20
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy veterinárnych liekov a humánnych
liekov nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1.

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné ich
odovzdávať do verejných lekární.

2.

Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami.

3.

Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
Článok 21
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

2.

Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje dvakrát ročne. Na
tento účel obec zabezpečí prostredníctvom svojho zmluvného partnera umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou. Termín a miesto zberu obec
uverejní obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred.

3.

Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové
a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
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hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami.
4.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení (napr. pouličným
zberačom).
Článok 22
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

1.

Obec má uzavretú zmluvu o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému
ELTMA, ktorá je organizáciou zodpovedných výrobcov a prevádzkovateľom neziskového
systému združenia nakladania (kolektívny systém) tvoreného okrem iného sieťou zberných
miest pre spätný zber pneumatík. Eltma týmto zriaďuje zberné miesto podľa vstupnej
špecifikácie.

2.

Zber odpadových pneumatík je vykonávaný dvakrát ročne v jarnom a jesennom období na
zbernom mieste, ktorým je „garáž vedľa Obecného úradu vo Veľkom Grobe“. GPS
súradnice:
N 48.2488165 °E 17.4924707 °

3.

Obec Veľký Grob, ako prevádzkovateľ zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
potvrdzuje, že odobraté pneumatiky sa budú po celú dobu až do odovzdania spracovateľovi
chrániť pred odcudzením alebo znehodnotením, a to tak, že budú zhromažďované
v uzamykateľnej garáži. Prevádzkovateľ označí zberné miesto nápisom dodaným Eltmou,
ktorý bude upozorňovať na vykonávanie spätného zberu pneumatík, a to viditeľne
a čitateľne na mieste prístupnom konečnému používateľovi.

4.

Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere odpadových pneumatík vopred osobitným
oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce, t. j. na webovom
sídle obce http://www.velkygrob.sk/ v sekcii OZNAMY, informovaním na úradnej tabuli
obce a oznámením prostredníctvom rozhlasu.

5.

Pneumatiky je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo
ukladať vedľa nich na verejné priestranstvá obce.

6.

Občania môžu odpadové pneumatiky bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík.
Článok 23
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
s textilom a šatstvom

1.

Textil sa zaraďuje pod číslo 20 01 11 a šatstvo pod číslo 20 01 10 v zmysle Katalógu
odpadov.
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2.

Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob 11
umiestnených na území obce.

3.

Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy
šatstva a textilu.

4.

Do textilu a šatstva nepatria: znečistené, mokré a výrazne znehodnotené šatstvo.

Štvrtá časť
Kontrola nariadenia a záverečné ustanovenia
Článok 24
Kontrola nariadenia a sankcie
1.

Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení
a)
zodpovedný zamestnanec obce
b)
osoba poverená obcou
c)
príslušníci obecnej polície,
d)
hlavný kontrolór obce.
e)
poslanci obecného zastupiteľstva
f)
obecné komisie

2.

V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia sa bude postupovať v zmysle osobitných
predpisov.
Článok 25
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o
odpadoch],
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý
je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona
o odpadoch],
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.
4 zákona o odpadoch,
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

§ 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch
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2.

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu
do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

3.

Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33
eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].

4.

Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a)
a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

5.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 26
Záverečné ustanovenia

1.

VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe dňa .06.2022
uznesením č. /2022. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym
dňom po jeho vyhlásení..

starosta obce
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 6/2022,

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.05.2022



Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10.06.2022



Doručené pripomienky v počte:



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -



VZN Schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa



VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .06.2022; zvesené z úradnej tabule dňa . .2022



VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od .06.2022 do . .2022



VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: .06.2022



VZN nadobúda účinnosť dňom . .2022

, uznesením č.

/2022

starosta obce
1

Obec Veľký Grob podľa § 11 ods. 4 písm . c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ GROB
č. 6/2022,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021

§1
1.

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký
Grob.

2.

Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou
územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3/2021 Územného plánu obce Veľký
Grob“, sú uvedené v jej textovej časti „Návrh záväznej časti“ a sú neoddeliteľnou prílohou
č.1 tohto VZN.

3.

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia
ako aj VPS sú vymedzené vo výkresoch č. 2 a 8 – Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia a Schéma záväzných častí a
verejnoprospešných stavieb – M 1:2880 a , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č.2 tohto VZN.

§2
Územnoplánovacia dokumentácia Zmien a doplnkov č. 3/2021 „Územného plánu obce Veľký
Grob“ je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Veľký Grob, Okresnom úrade
Trnava, Odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom stavebnom úrade.
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§3
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Grobe dňa
.06.2022 uznesením č. /2022. Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.

starosta obce
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