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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 18.1.2018
Prítomní:
starosta obce _ Rigo Viliam
poslanci _ Zimermanová Vlasta, Popovičová Jana, Uher Jaroslav, Brinza Roman, Ing. Fiala Vladimír
ospravedlnení poslanci : Šenkárik Jozef, Fero Miroslav a hlavný kontrolór _ Mézeš Ľudovít
hostia _ viď prezenčná listina
Účasťou 5 poslancov bolo zastupiteľstvo uznášania schopné.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Žiadosti a došlé spisy
4.1 Žiadosti a došlé spisy
Návrh VZN č.2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
Informácie o vykonaných činnostiach v obci od posledného zasadnutia dňa 7.12.2017
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod zasadnutia starosta obce Viliam Rigo privítal všetkých prítomných.
_________________________________________________________________________________________
2. Určenie zapisovateľa
Starosta obce navrhol a prítomní poslanci schválili za zapisovateľa : Popovičová Jana
_________________________________________________________________________________________
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
obdobia.
_________________________________________________________________________________________
4. Došlé spisy
4.1. Došlý spis 645/2017
Žiadateľ: Rímsko-katolícky farský úrad v Čataji, Hlavná 10, Čataj_filiálka Veľký Grob, zast. Mgr.Ján Sucháň
Vec: Žiadosť o finančný príspevok vo výške 1000 EUR na vykonanie sanácie stien interiéru a vstupnej
predsiene kostola.
Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1
UZNESENIE 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 1000 EUR
z rozpočtu obce na rok 2018 na vykonanie sanácie stien interiéru a vstupnej predsiene rímsko-katolíckeho
kostola vo Veľkom Grobe.
_________________________________________________________________________________
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4.2. Došlý spis 649/2017
Žiadateľ: Miestna organizácia Veľký Grob Jednoty dôchodcov na Slovensku
Vec: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 EUR na činnosť Miestnej organizácie Veľký
Grob Jednoty dôchodcov na Slovensku spevokolu Grobanka na rok 2018
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí poskytnutím finančného príspevku výške 500 EUR z rozpočtu
obce na rok 2018 na činnosť Miestnej organizácie Veľký Grob Jednoty dôchodcov na Slovensku a speváckeho
súborou Grobanka.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Schváleným uznesením č. 34/2017 a uznesením 2/2018 je poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu obce na
rok 2018 pre Miestnu organizáciu Veľký Grob Jednoty dôchodcov na Slovensku v celkovej výške 1000 EUR.
_________________________________________________________________________________________
4.3. Došlý spis 19/2018
Žiadateľ: Občianske združenie Buda team, Veľký Grob 268, zast. štatutár Marián Kádár
Vec: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 EUR na zorganizovanie akcie pod názvom
„Splav Zichyho potoka“, ktorá by sa mala uskutočniť v máji 2018.
UZNESENIE 3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z rozpočtu obce na rok
2018 vo výške 300 EUR
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________________
4.3. Došlý spis 19/2018
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Veľký Grob č. d. 382_riaditeľka Mgr. Janka Brinzová
Vec: Žiadosť o finančný príspevok pre ZŠ a MŠ na rekonštrukciu kúrenia v materskej škole (výmena kotla
a radiátorov) a na výmenu 8 ks strešných okien v školskom klube. Výška príspevku v EUR neuvedená.
UZNESENIE 4/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie predmetnú žiadosť v zmysle Došlého spisu 19/2018.
Poveruje týmto starostu obce, aby pripravil podklady a presnú špecifikáciu tovarov a služieb pre realizáciu
uvedenej rekonštrukcie, ďalej aby vykonal prieskum trhu s následným doriešením výberu dodávateľa
(dodávateľov), zhotoviteľa (zhotoviteľov) na tieto rekonštrukčné práce. Po posúdení predložených cenových
ponúk od oslovených dodávateľov, resp. zhotoviteľov, vyberie starosta konkrétneho zhotoviteľa (zhotoviteľov)
týchto prác. Následne od takto vybratého zhotoviteľa (zhotoviteľov) bude obecnému zastupiteľstvu predložená
cenová ponuka na schválenie a možnosti čerpania týchto prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018.
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Grob (ďalej len VZN) č. 2/2017 o poskytovaní
elektronických služieb
Účelom tohto VZN (zverejneného na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce od 12.12.2017) je
umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom uplatňovať práva a plniť povinnosti, vo vzťahu
k Obecnému úradu Veľký Grob, formou elektronických podaní a súčasne upravuje elektronickú komunikáciu a
doručovanie písomností elektronickými prostriedkami medzi obcou Veľký Grob a právnickými osobami,
fyzickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi.
UZNESENIE 5/2018
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s prijatím VZN č.2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
v obci Veľký Grob. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
_________________________________________________________________________________
6. Informácie starostu obce o vykonaných činnostiach v obci od posledného zasadnutia dňa 7.12.2017
Starosta obce informoval prítomných:
_ o opätovnom podaní žiadosti obce Veľký Grob na Správu a údržbu ciest trnavského samosprávneho kraja
(SÚCTTSK ) za účelom vykonania revízie mostov a ciest III/1334, III/1043 prechádzajúcimi našou obcou.
Listom zo dňa 5.1.2018 SÚCTTSK, zast. Riaditeľom Ing. Rastislavom Noskovičom, informovala Obecný úrad
o tom, že nakoľko prebieha zimná údržba ciest, vizuálne prehliadky mostov a ciest, spojené s diagnostikou,
budú vykonané v jarných mesiacoch roka 2018.
_o pokračovaní prác spojených s realizáciou projektu „4 autobusové zastávky v obci Veľký Grob“, realizovaného
v rámci výzvy Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch pod označením IROP-PO01-SC121-2016-12
„_zastávky / parkoviská.
_o opätovnom pokuse o riešenie viacročného problému s neobývanou nehnuteľnosťou č. d. 234 (dom oproti
mostu nad suchým potokom), o ktorý sa majitelia nestarajú. Platná legislatíva hovorí o tom, že ak sa vlastník
o svoju nehnuteľnosť riadne nestará, vystavuje sa riziku, že bude musieť znášať trestnoprávnu zodpovednosť.
Ak sa stavba alebo jej časť zrúti a dôjde k usmrteniu, ujme na zdraví, poškodeniu majetku, vlastník môže čeliť
obvineniu zo spáchania trestného činu usmrtenia, ublíženia na zdraví, poškodenia cudzej veci či trestného činu
všeobecného ohrozenia. Nehnuteľnosť je devastovaná neprispôsobivými občanmi, ktorí sa pohybujú v našej
obci a títo dom a pozemok zanášajú rôznym materiálom a smetím. Vzhľadom na prípadné nebezpečenstvo,
týkajúce sa nielen susedných domov ( šíriaci sa zápach, výskyt potkanov, možnosť požiaru) , starosta obce
zorganizuje stretnutie za účasti príslušných štátnych organizácií (hygiena, polícia) a majiteľmi tejto
nehnuteľnosti za účelom dohodnutia si ďalšieho postupu ako tomuto nežiaducemu stavu na tejto nehnuteľnosti
zamedziť v zmysle platnej legislatívy a dostupných prostriedkov a možností obce.
_________________________________________________________________________________
7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Príspevok 7.1._Popovičová Jana sa opýtala, či má starosta obce vypracovaný plán prác na rok 2018, návrhy
ktorých boli predkladané na zasadnutiach v minulom roku (oprava chodníkov na miestnom cintoríne, zhotovenie
riadnej cesty medzi potokom pri časti raj až po asfaltovú cestu, smer škôlka).
Reakcia na príspevok 7.1._ starosta obce takýto plán už pripravuje. Po jeho vyhotovení bude tento predložený
na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva a to za účelom finančného zabezpečenia týchto prác
z rozpočtu obce na rok 2018.
_________________________________________________________________________________
8. Diskusia:
Príspevok 8.1._ p. Ručkay upozornil poslancov na rozpor v oprávnenosti žiadosti v zmysle Došlý spis 645/2017.
Odporučil poslancom aby finančné prostriedky obce, ktoré sú prideľované rôznym registrovaných organizáciám
a spolkom, boli používané nie na materiálne rekonštrukcie budov, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. Je toho
názoru, že takéto finančné príspevky od obce by mali byť využívané na iné účely, orientujúce sa skôr na
kultúrno-vzdelávacie akcie pre občanov obce a pod.
Reakcia na príspevok 8.1._ starosta obce podal informáciou, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. § 7 ods.4 a v znení neskorších predpisov, obec môže poskytovať
dotácie registrovaným cirkvám, za podmienky, že má obec prijaté VZN o poskytovaní dotácií či už právnickým
osobám, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzickým osobám podnikateľom, ktorý vykonávajú činnosť na
území obce alebo služby poskytujú obyvateľom obce, ale len na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Myslí sa
tým činnosť, ktorú tieto osoby poskytujú občanom obce a majú pre obec veľký význam. Čo sa týka
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rímskokatolíckej prípadne inej registrovanej cirkvi, dotácia musí byť písomne uzavretá a má byť na
konkrétny účel. To znamená že to nemôže byť len príspevok bez toho aby obec/obec. zastup./ neurčilo načo je
možné prostriedky využiť. Nemôže to byť na opravy, prípadne na bežný chod cirkvi. Ideálne je keď pre
cirkev organizuje niečo priamo obec a obec to aj priamo uhradí. Napr. cirkev by chcela organizovať pre
veriacich výlet ku kultúrnym alebo cirkevným pamiatkam a obec by poskytla dotácia na dopravu
Reakcia na príspevok 8.2_poslankyňa Popovičová Jana odporučila dať hlasovať o opätovnom prerokovaní
a hlasovaní k bodu 4. Došlé spisy_ 4.1. Došlý spis 645/2017, ohľadom Žiadosti o finančný príspevok vo výške
1000 EUR na vykonanie sanácie stien interiéru a vstupnej predsiene kostola, ktorú podal Rímsko-katolícky
farský úrad v Čataji. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že diskusný príspevok Príspevok 8.1. má svoje
opodstatnenie a je tiež toho názoru, že finančné prostriedky obce by nemali byť použité na zhodnocovanie
nehnuteľnosti, ktorá nie je vo vlastníctve obce. Podobný názor vyjadril aj poslanec Uher Jaroslav.
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
UZNESENIE 6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe ruší schválené UZNESENIE 1/2018 a súhlasí s opätovným
prerokovaním bodu 4. Došlé spisy_ 4.1. Došlý spis 645/2017 ohľadom Žiadosti o finančný príspevok vo výške
1000 EUR pre Rímsko-katolícky farský úrad v Čataji, Hlavná 10, Čataj_filiálka Veľký Grob a to, ako samostatný
bod programu pod č. 4.1. Došlé spisy _ 4.1. Došlý spis 645/2017.
_________________________________________________________________________________
4.1 Žiadosti a došlé spisy
4.1. Došlý spis 645/2017
Žiadateľ: Rímsko-katolícky farský úrad v Čataji, Hlavná 10, Čataj_filiálka Veľký Grob, zast. Mgr.Ján Sucháň,
farár
Vec: Žiadosť o finančný príspevok vo výške 1000 EUR
Hlasovanie:
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
UZNESENIE 7/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z rozpočtu obce na rok
2018 vo výške 1000 EUR ale iba za účelom kultúrnej, vzdelávacej alebo osvetovej činnosti pre občanov našej
obce v zmysle platnej legislatívy a v súlade s rozpočtovými pravidlami obce.
_________________________________________________________________________________

8. Diskusia_pokračovanie:
Príspevok 8.2._ p. Lukáčová ako predseda Rady rodičov a priateľov školy upozornila prítomných na množiace
sa sťažnosti k prijatým pravidlám spoplatnenia pobytu dieťaťa v miestnej materskej škôlke a školskom klube.
Reakcia na príspevok 8.2._obecné zastupiteľstvo považuje takéto sťažnosti za neopodstatnené a trvá na
platnosti Dodatku č.3/2017 k VZN č.42/2009, prijaté Uznesením 48/2017 dňa 7.12.2017.
Príspevok 8.3._p.Ručkay nadviazal na príspevok z bodu 6. Informácie starostu obce o vykonaných činnostiach
v obci, a potvrdil pretrvávajúcu devastáciu neobývanej nehnuteľnosti č. d. 234 (dom oproti mostu nad suchým
potokom) a potvrdil výskyt potkanov v širšom okolí predmetného domu. Dúfa, že sa podarí do budúcna prijať
také opatrenia aby sa tento problém vyriešil.
Príspevok 8.3._ p. Ručkay poukázal na skutočnosť, že v blízkosti jeho nehnuteľnosti je elektrické vedenie
ohrozované vysokými stromami, ktoré už prerastajú toto vedenie. Obáva sa, že pri nepriaznivom počasí môže
dôjsť ku strhnutiu elektrického vedenia a tým nežiaducej odstávke elektrickej energie. Uvedený problém sa
snažil dva krát riešiť aj na miestom Obecnom úrade, ale zatiaľ bez vyriešenia problému. Preto sa týmto
príspevkom obracia priamo na starostu obce, aby sa uvedenému problému venoval.
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Reakcia na príspevok 8.2._starosta obce zobral túto informáciu na vedomie. Obec, ktorá je vlastníkom
pozemkov, na ktorých sa takéto ohrozené elektrické vedenie nachádza, prijme príslušné opatrenia a zabezpečí
orezanie stromov a rastlín v zmysle Zákona 251/2012 Z. z., o energetike _ § 11, ktorý hovorí o tom, že vlastníci
a užívatelia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení sú povinný udržiavať kríky a stromy v tomto
pásme, ako aj priamo pod vedeniami, do maximálnej výšky troch metrov a zároveň v šírke štyroch metrov po
oboch stranách elektrického vedenia udržiavať bezlesie.

9. Návrh na Uznesenie
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení, ktoré boli prijaté na dnešnom zasadnutí.
_________________________________________________________________________________
10. Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Vo Veľkom Grobe dňa 18.1.2018 zapísala : Popovičová Jana

.............................................................................
Viliam Rigo
starosta obce
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