napísaná dňa 31 .marca 2005 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, Martin Urbančok

Starosta obce:
Ing. Dušan Botka
Zástupca starostu: Ján Ingeli
Hlavný kontrolór: Ľudovít Mézeš
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2005
5. Voľba predsedu komisie OZ pre školstvo a vzdelávanie
6. Žiadosti a došlé spisy
7. Rôzne
8. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
9. Diskusia
10. Návrhy na uznesenia
11. 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 Uher, Ing. Ronald Gálik
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2005
Každý poslanec OZ dostal spolu s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva aj návrh rozpočtu
na rok 2005.
- starosta obce prečítal žiadosti organizácií a jednotlivcov o finančný príspevok z rozpočtu
obce na rok 2005
- starosta obce vyzval poslancov, aby uvedený návrh rozpočtu pripomienkovali, prípadne
podali návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie

- 2 - poslanci podali návrh, aby Klubu naturálnej kulturistiky (Viliam Rigo) nebol priznaný
finančný príspevok z rozpočtu obce a zároveň by bol klub oslobodený od platenia nájmu za
priestory v kultúrnom dome vo Veľkom Grobe, avšak nie od platenia ZSE
- starosta obce poukázal na skutočnosť, že budova základnej školy leží na cirkevnom
pozemku a je predpoklad, že cirkev môže v budúcnosti žiadať nájomné za užívanie tohto
pozemku, čo značne zaťaží obecný rozpočet. Navrhol, že by sa malo uvažovať s prípadnou
prístavbou , či nadstavbou nad materskou školou, ktorá by umožnila ZŠ umiestniť v tomto
objekte. Je potrebné ešte dokončiť vysporiadanie pozemkov.
- poslanci navrhli, aby sa dala vypracovať štúdia na možnú rekonštrukciu a nadstavbu
materskej školy
- poslanci sa dohodli, že finančné príspevky z rozpočtu obce sa nebudú meniť oproti
minulému roku a určitá suma z rozpočtu sa vyčlení na spomínanú rekonštrukciu a nadstavbu
- zároveň nebudú použité finančné prostriedky ani na nákup vybavenia detského ihriska pre
materskú školu
p. Simandelová - navrhla, aby sa finančné príspevky poskytli formou prevodu na účet
Nakoľko ďalšie návrhy neboli, obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu schválilo:

Uznesenie č. 9/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok
2005 so zapracovaním pripomienok, ktoré boli navrhnuté a schválené počas prerokovávania.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Doplnenie komisie OZ pre školstvo a vzdelávanie a voľba predsedu tejto komisie
- starosta obce priblížil minulé zasadnutie OZ, kde bol za člena a zároveň predsedu komisie
pre školstvo a vzdelávanie navrhnutý poslanec Ing. Daniel Šmahel. Menovaný s tým súhlasil.

Uznesenie č. 10/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Ing. Daniela Šmahela za člena komisie
OZ pre školstvo a vzdelávanie. Zároveň ho volí za predsedu tejto komisie dňom 31.3.2005.
Z tejto funkcie člena komisie a jej predsedu uvoľňuje doterajšieho poslanca OZ Petra
Záthureckého.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. / Žiadosti a došlé spisy
a) - starosta obce poukázal na Uznesenie č. 4/2005 z minulého zasadnutia a prečítal žiadosť
Kamila Sidóa o odkúpenie pozemku pare. Č. 159 a 160 v katastrálnom území obce Veľký
Grob ( stará zbrojnica)
- starosta obce oboznámil poslancov s rozlohou predmetného pozemku

- 3 Uznesenie č. 11/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predaj parciel č. 159 a 160 v katastrálnom
území obce Veľký Grob spôsobom, že obec zabezpečí odstránenie stavby na uvedených
parcelách a ich vyčistenie a tieto ponúkne prednostne žiadateľom za bežnú cenu stavebného
pozemku v obci.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Drahoslav Bacigál - žiadosť o odkúpenie časti pozemku pare. č. 23/13 v katastrálnom
území obce Veľký Grob
- starosta obce prečítal žiadosť
Uznesenie č. 12/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe rozhodne v tejto veci až po obhliadke konkrétneho
miesta. Obhliadky sa zúčastnia všetci poslanci.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Rajček - navrhol, aby obecný úrad zabezpečil pre každého poslanca mapovú
dokumentáciu, kde budú vyznačené obecné pozemky

Uznesenie č. 13/2005
Obecný úrad vo Veľkom Grobe zabezpečí mapovú dokumentáciu s vyznačením vlastníctva
obecných pozemkov pre každého poslanca OZ.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7./ Rôzne
a) Slovak Telecom, a.s. - Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §15 ln a nasl.
Občianskeho zákonníka
- starosta obce prečítal obsah zmluvy
Uznesenie č, 14/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi obcou Veľký Grob a Slovak Telecomom a.s.Bratislava na užívanie miestnosti,
v ktorej je umiestnená telefónna ústredňa v predloženom znení.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 4 -

b) Ponuka vybavenia na detské hry do materskej školy
- starosta obce informoval o ponuke
- ponuka bola prerokovaná pri rozpočte obce na rok 2005

8. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 4/2005 - prejednané v bode 6a)
6/2005 - statický posudok na rodinný dom s.č. 97 - vyhotovil Ing. Ronald Gálik
7/2005 - kontakt s p. Hruškovou a dcérami M. Turcára sprostredkováva Otokar
Turcár

8/2005 ■*- otváranie a zatváranie miestnej ZŠ - preverené starostom obce - ZŠ je
otváraná o 7.45 hod. a pre skoršie príchody detí je možnosť ich
umiestnenia v materskej škole ,odkiaľ ich učiteľka odvedie do ZŠ

9. / Diskusia
p. Szíkora - navrhol opätovné zaslanie výzvy na upratanie priestranstva pred rodinným
domom s.č. 97
p.Šmahel - navrhol, aby bol vo vývesnej tabuli obce vyvesený oznam, že Alas Slovakia s.r.o.
poskytuje občanom Obce Veľký Grob zľavu na štrk

10. / Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 31.3.2005

Zapisovateľka: Karin Uherová

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

Overovatelia:

Ing. Ronald Gálik

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

Jaroslav Uher

........

L

...../............................................

Starosta obce: .................. «.......................... Zástupca starostu:........... y.
Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

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

31. marca 2005 o 1900 hodine

(štvrtok !!!)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2005
Voľba predsedu komisie OZ pre školstvo a vzdelávanie
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 29.3.2005

Ing. Dušan B o t k a
starostaobce Veľký Grob

