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

16. novembra 2006 o 1900 hodine

(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola čerpania rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
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 10.11 .2006.

Ing. Dušán B otk a
starosta Q^ce Veľký Grob

napísaná dňa 16. novembra 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Jaroslav Hebort, Ján Szíkora,
Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Neprítomní:

Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Rajček

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola čerpania rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Rôzne
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. 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: Ing. Vojtech Andor, Ing. Daniel Šmahel.
- voľba prebehla hlasovaním

Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. / Kontrola čerpania rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
- predkladá p. Simandelová
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Uznesenie č. 34/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje čerpanie rozpočtu k 30.9.2006. Taktiež
schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2006 podľa predloženého návrhu.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V priebehu zasadnutia sa dostavil poslanec Martin Urbančok.
/ Žiadosti a došlé spisy
5.

a) Krajský stavebný úrad v Trnave - výzva na predloženie údajov o predpokladanej výstavbe
nájomných bytov a technickej vybavenosti v roku 2007
- starosta obce poukázal na skutočnosť, že nakoľko obec nevlastní žiadne pozemky, nemôže
počítať s výstavbou bytov

Uznesenie e. 35/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie výzvu Krajského stavebného
úradu v Trnave a konštatuje, že neuvažuje v roku 2007 s výstavbou nájomných bytov ani
s výstavbou technickej vybavenosti k RD.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Mesto Galanta - návrh „Dodatku č. 5“ k zmluve o združení z 12.12.1992
- starosta obce informoval prítomných o nákladoch spojených s rekultiváciou skládky Tamok
Uznesenie č. 36/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe Návrh „Dodatku č. 5“ k zmluve o združení
z 12.12.1992 berie na vedomie. Doporučuje starostovi obce dodatok v predloženom znení
podpísať.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6./ Rôzne
a) starosta obce predložil návrh na preplatenie dovolenky za rok 2006
- starosta odôvodnil návrh skutočnosťou, že dovolenku za rok 2006 nevyčerpal, nakoľko stále
dočerpáva dovolenku za rok 2005. Za predpokladu, že vo voľbách 2.12.2006 nebude zvolený
za starostu obce, dovolenku za rok 2006 nebude môcť z dôvodu ukončenia pracovného
pomeru čerpať.
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Uznesenie č.37/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje preplatenie dovolenky za rok 2006
v rozsahu 25 dní starostovi obce. V prípade znovuzvolenia sa dovolenka starostovi nepreplatí.
Za hlasovalo: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1
b) návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce
- starosta obce informoval prítomných, že vychádzajúc so zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov môže Obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi
obce schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 Zjeho mesačného platu.

Uznesenie č. 38/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra vo
výške 25/ jeho platu za obdobie január—november 2006.
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) spolupôsobenie pri znečisťovaní životného prostredia - na zasadnutie boli prizvaní: Ján
Kádar, Alojz Mislovič, Štefan Bihari, Rastislav Tallo.
Ing. Šmahel — videl, ako Ján Kádar priviezol do „hája“ sedacie súpravy a Štefan Bihari ich
následne spaľoval, poukázal na ohrozenie obilia, ktoré sa nachádzalo v blízkosti

p. Gálik - navrhol, aby pracovník Obecného úradu sledoval spomínané situácie
s fotoaparátom
p. Tallo - navrhol, aby sa poslanci vyjadrili na jeho adresu v spomínanej záležitosti. Tvrdil, že
on príležitostne „Rómov“ zamestnáva, avšak odpad do obce nevozí, nakoľko spaľovaním by
boli ohrození aj jeho rodičia, ktorí v obci žijú. Spomenul, že je často spájaný so Zbernými
surovinami v Cíferi, avšak v tomto smere s nimi nespolupracuje.
Ing. Andor — priblížil prítomným situáciu „Pod studienkou“ spred niekoľkých rokov, kedy
slúžila ako výletné miesto a porovnal ju s dneškom, kedy pôsobí skôr odstrašujúco. Vykreslil
situáciu spred niekoľkých týždňov, keď sa v spomínanej oblasti „pálilo“. Avšak keď prišli
ľudia pozrieť na miesto, kde sa pálilo, vinníci sa schovali v slnečnici. Navrhol, aby sa
v rozpočte na rok 2007 vyčlenili finančné prostriedky pre zamestnanca, ktorý by monitoroval
danú situáciu.

p. Ingeli — pripomenul činnosť „hájnika“ v minulom období

Ing. Šmahel - navrhol, aby sa zapisovali ŠPZ áut, ktoré dovážajú do obce odpad a následne
pokutovali majitelia áut
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Starosta ~ pripomenul, Že pokuty nie sú vo väčšine pri pádov vymožiteľné
p. Talk) - navrhol starostovi stretnutie na Obecnom úrade, kde by pomohol pri riešení
problému s vymáhaním pokút.

p. Uber - pripomenul prítomným, že každá obec, kde žijú „Rómovia“ má s nimi problémy
v prevažnej miere neriešiteľné.
d) ÚPD Obce Veľký Grob
- starosta oboznámil prítomných , že ÚPD obce je potrebné prehodnotiť a aktualizovať každé
4 roky. Vzhľadom k tomu, že 3.12.2006 uplynú 4 roky od schválenia existujúcej ÚPN-o, je
potrebné ju preskúmať
Uznesenie Č. 39/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe preskúmalo ÚPN - o Obce Veľký Grob a
konštatuje, že v súčasnosti nie je potrebné vy konať žiadne úpravy ÚPN - o. V budúcnosti
bude potrebné vykonať požadované úpravy l JPN-o formou zmien a doplnkov.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) p. Vrbovský, Pusté (Iľany žiadosť o odpredaj výsuvného rebríka, ktorý je vo vlastníctve
obce
• starosta informoval prítomných o zlom technickom stave rebríka a navrhol poslancom
zvážiť. Či bude rebrík predaný alebo kompletne oprasený spôsobom generálnej opravy
Uznesenie Č. 40/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje odpredaj výsuvného rebríka
žiadateľovi.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1J Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie Č. 2/2006 - prenájom priestorov starej požiar, zbrojnice (D. Bacigál) - platí od
1.112006
21/2006 - Mgr. Polaček - odkúpenie časti obecného pozemku - zatiaľ
nepredložil GP
22/2006 - odkúpenie pozemku p Bihariov ej - vlastníčka sa nevie rozhodnúť
28/2006 - p. Brinza - pozemok pri ZS - zatiaľ nevybavené

-5 Uznesenie č. 32/2006 - odvedenie vody v lokalite „Vinohradnícka ulica“ - prejednané
v diskusii
33/2006 - vsakovacia ryha pri p. Dolnákovi - hotová

8. / Diskusia
Ing. Šmahel — navrhol zvolať verejné zhromaždenie občanov Obce Veľký Grob

p. Gálik - otázky ohľadne vyriešenia situácie s odvedením vody v lokalite „Vinohradnícka
ulica“

Ing. Šmahel - objasnil prítomným, že nakoľko končí repná kampaň bude možné stroje
uvoľniť a vyriešiť spomínanú situáciu v najkratšom možnom termíne
Ing. Andor — poukázal na pálenie lístia a iného organického odpadu na „Vinohradníckej ulici“
starosta - oboznámil prítomných s pripravovanou akciou firmy SOBA Senec, ktorá bude
spočívať v odvoze organického odpadu z obcí
p. Cederlová — v Báhoni chodí po obci hliadka, ktorá kontroluje, či niekto páli odpad

-poslanci navrhli osloviť p. Petelena, Veľký Grob 377, ktorý navážal zeminu zo stavby na
nepovolené skládky.

9. /Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.
Vo Veľkom Grobe dňa 16.11.2006

Zapisovateľka:

Karin Uherová

........

Overovatelia:

Ing. Vojtech Andor

........

Ing. Daniel Šmahel

.......

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

