Zápisnica
napísaná dňa 19. decembra 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort,
Jaroslav Rajček, Ján Szíkora, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher

Neprítomní:

Martin Urbančok

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a došlé spisy
5. Rôzne
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenie
9. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:

1. / V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu
2. / Za zapisovateľa bola určená Karin Uherová.

3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort, Jaroslav Uher
- voľba prebehla hlasovaním

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

4. / Žiadosti a došlé spisy
a) Komunita Kráľovnej pokoja - Močenok - žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2006
pre maloletých občanov Obce Veľký Grob - Blažeja a Richarda Szabóových, umiestnených
v Detskom domove a domove sociálnych služieb
- starosta prečítal žiadosť
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Uznesenie Č. 45/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie príspevku k Vianociam 2006
pre maloletých Richarda a Blažeja Szabóových, umiestnených v Detskom domove a domove
sociálnych služieb — Komunita Kráľovnej pokoja — Močenok, vo výške po 500,- Sk pre
každého. Príspevok bude poukázaný na účet Detského domova v Močenku.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne
a) Informácia o postupe odkúpenia pozemku (parc.č. 1002 v katastrálnom území obce Veľký
Grob) od p. Hebortovej
- starosta informoval prítomných o rokovaní s p. Hebortovou, ktorá požaduje cenu 220,-Sk/m2
t.j. celkom 245 080,- Sk.

Uznesenie č. 46/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje kúpnu cenu za pare. č. 1002
v katastrálnom území obce Veľký Grob od p. Hebortovej z Banskej Bystrice vo výške 220,Sk/m2.

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

b) Výsledky inventarizácie majetku obce, návrhy na vyradenie spotrebného alebo inak
znehodnoteného majetku k 31.12.2006
- predložila p. Simandelová - podala návrh na vyradenie opotrebovaného alebo
znehodnoteného majetku
p. Andor - otázka ohľadne existencie „prenosnej bunky“, ktorá bola majetkom obce
starosta - oboznámil prítomných so skutočnosťou, že bunka stojí v areáli firmy AGROPEK team, spol. s r.o., avšak nakoľko je v dezolátnom stave, mala by byť z majetku obce vyradená

Uznesenie č. 47/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje výsledky inventarizácie k 31.12.2006 bez
výhrad. Schvaľuje tiež zoznam vyradeného majetku obce.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
6.
Uznesenie č. 21/2006 - p. Polaček zatiaľ nepredložil geometrický plán
22/2006 - p. Danielová rod. Bihariová - kúpna zmluva je podaná na Správe
katastra nehnuteľností v Galante

č. 28/2006 - Peter Brinza - pozemok pri zdravotnom stredisku - zatiaľ
nedoriešené
Č. 32/2006 - odvedenie vody na „Vinohradníckej ulici“ - časť prác s „Hon-om“
vykonaná, ak bude počasie priaznivé, práce budú ukončené do konca
roka 2006 prípadne začiatkom roka 2007
č. 42/2006 - situácia pri RD typu OKÁĽ - riešené v bode 5a)
č. 43/2006 - príspevky k Vianociam boli poskytnuté všetkým žiadateľom

/7. Diskusia
Ing. Šmahel - informoval prítomných o prácach pri vyčísľovaní „hájička“ a okolia, navrhol
zriadiť pri vchode do hájička len prechod pre cyklistov a zainteresovať do ochrany lesa aj
Lesy SR š.p.
Ing. Andor - navrhol zriadiť funkciu „vartáša“ na prístupovú cestu do hája
p. Rajček - otázka ohľadne oslovenia Rybárskeho zväzu v Žiline
p. Simandelová - informovala prítomných, že zväz osloví pri tvorbe daňových platobných
výmerov na ďalšie obdobie
/ Záver zasadnutia
8.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe dňa 19.12.2006

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Jaroslav Hebort

Jaroslav Uher
Starosta obce:....
Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu:.....................................................
Ján Ingeli

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

19. decembra 2006 o 1900 hodine

(utorok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Žiadosti a došlé spisy
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Diskusia
Návrhy na uznesenia
Záver zasadnutia

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

Veľký Grob 13 .12 .2006.

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

