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

14. februára 2008 o 19.00 h.

( štvrtok )
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Žiadosti a došlé spisy
Návrh rozpočtu na rok 2008
Správa o vykonanom audite a správa hlavného kontrolóra za III. kvartál 2007
Inventarizácia majetku k 31.12.2007
Program hlavných podujatí na rok 2008 a príprava VII. ročníka podujatia,Jedlá
starých materí“
9. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
10. Diskusia
11. Návrhy na uznesenia
12. Záver zasadnutia

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

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

Veľký Grob 7. 2. 2008

RNDr. Ladislav A n d o r
starosta obce Veľký Grob

Zápisnica
napísaná dňa 14. februára 2008 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom

Grobe
Pn lomní

Ing. Jana Bučanová Ingeliov á. Jaroslav Hebort, Mgr. Róbert Kubiš.
Jaroslav Rajček. Ing. Vladimír Rašo. Viliam Rigo. Jozef Šenkárik,
Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce
Zástupca starostu:

RNDr Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a došlé sptvv
5. Návrh rozpočtu na rok 2008
6. Správa o vykonanom audite a sprava hlavného kontrolóra za III kvartál 2007
7. Inventarizácia majetku k 31 12 2007
8. Program hlavných podujatí na rok 2008 a poprav a \ II ročníka podujatia „Jedlá starých
materí**
9. Kontrola plnenia uznoent z prvde hadzamc k h rokov am
10. Diskusia
11. Návrhy na uznesenia
12. Záver zasadnutia
Priebeh zasadnutia:

1J V úvode starosta obce privítal pritomnych, ktorí váetci podpísali prezenčnú listinu.
27 Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.

3J Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Hebort a Ing Daniel Šmahel

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa: 0
47 Žiadosti a došlé spisy
a) Peter šchnga. Veľký Grob - žiadosť o preplatenie leteniek a žiadosť o dotáciu na činnosť
v roku 2008 predložením výsledkov z roku 2007
Starosta obce informoval prítomných o cestovných nákladoch žiadateľa do Spojených
Arabských Emirátov a o jeho športových výsledkoch v kategórii handbike na 21 km (h
miesto)
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OZ prijalo:
Uznesenie č. 1/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s preplatením cestovných nákladov na let (
Viedeň - Abu Dhali a späť ) do Spojených Arabských Emirátov a späť s celkovým objemom
39 540,- Sk a s poskytnutím finančnej podpory na rok 2008 na vyvolané náklady s účasťou
v Európskom pohári a pretekoch Českého pohára v cyklistike vozíčkárov v sume 40 000,- Sk.

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

b) Svetielko pomoci - Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými
ochoreniami - žiadosť o finančný príspevok za účelom kompenzácie zvýšených finančných
výdavkov v súvislosti s liečbou chorých detí (viac ako 50 žiadateľov)
OZ prijalo:

Uznesenie č. 2/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančnej pomoci pre
Svetielko pomoci - Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami
v sume 1 000,- Sk.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti z 25.10.2007 na zahrnutie pozemku do UP obce
Veľký Grob na vybudovanie Logistického centra - Logistic Veľký Grob , v ktorej sa jedná
o pozemok p.č. 996 v katastrálnom území obce Veľký Grob , o výmere 24 442 m2 - orná pôda
u podľa LV č. 1148 je vlastníkom Tibor Vyhnálek, Senec. Žiadosť predkladá Gravel Group,
s.r.o., Skalité.
OZ prijalo:

Uznesenie č. 3/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sťahuje bod vo veci zahrnutia pozemku parc.č. 996
v katastrálnom území obce Veľký Grob z programu rokovania.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Chirurgické oddelenie NsP Svätého Lukáša Galanta - žiadosť o finančnú podporu na
zakúpenie rektoskopu - prístroja na vyšetrenie pri ochoreniach konečníka.
OZ prijalo:
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Uznesenie č. 4/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe pre zakúpenie rektoskopu pre Chirurgické oddelenie
NsP Svätého Lukáša Galanta súhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci v sume 2 000,- Sk.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na prevádzku a rozvoj športového klubu v obci na
rok 2008
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou s vyčíslením predpokladaných nákladov na
športovú činnosť.
Po diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 5/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím dotácie na prevádzku
a rozvoj športového klubu v obci na rok 2008 v objeme 90 000,- Sk + 100 000,- Sk na úhradu
spotreby ZSE.
Za hlasovalo: 7 poslancov ( Ján Ingeli, Jana Bučanová Ingeliová, Mgr. Róbert Kubiš, Jaroslav
Rajček, Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo, Ing. Daniel Šmahel)
Proti: 2 ( Jaroslav Hebort, Jozef Šenkárik)
Zdržal sa: 0

f) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre ŠK Viktoria, kulturistika a fitnes Veľký
Grob
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou , kde uviedol predpokladané náklady na
obnovu posilňovacích strojov a priblížil prítomným situáciu s plánovaným rozširovaním
priestorov spomínaného klubu.
Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 6/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s rozšírením centra ŠK Viktoria o časť
priestorov súboru Konopa v KD a na obnovu posilňovacích zariadení súhlasí s poskytnutím
príspevku v sume 45 000,- Sk.

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

g) Mgr. Matej Polaček - Opakovaná žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 664/3 o výmere 49
m2 a časti parcely č. 2307 o výmere 27 m2, celkove 76 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce.
OZ prijalo:

- 4 Uznesenie č. 7/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na základe Uznesenia č. 21/2006 z 27.7.2006
schvaľuje podľa novej situácie predaj časti obecného pozemku č. 664/3 a 2307 v celkovej
výmere 76 m2 v sume 50,- Sk/m2.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

h) Evanjelický a.v. farský úrad vo Veľkom Grobe a Rímsko - katolícky farský úrad Čataj,
filiálka Veľký Grob - Žiadosť o finančný príspevok na činnosť cirkevných zborov

OZ prijalo:
Uznesenie č. 8/2008
Obecného zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre
Evanjelický a.v. farský úrad vo Veľkom Grobe a Rímsko - katolícky farský úrad Čataj,
filiálka Veľký Grob vo výške 50 000,- Sk a na vianočnú výzdobu vo výške 3 000,- Sk
jednotlivo.

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

i) Ing. Mária Mifková, Veľký Grob - žiadosť o zmenu parkovania autobusu SAD Senec
OZ prijalo:
Uznesenie č. 9/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh na vyriešenie zmeny parkovania
mimo miestnej komunikácie.

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

j) Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
OZ prijalo:
Uznesenie č. 10/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s poskytnutím finančného príspevku
novozaloženej Poľovníckej spoločnosti vo Veľkom Grobe vo výške 60 000,- Sk.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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k) Smerný ÚPN obce Veľký Grob, zmeny a doplnky č. 1
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom smerného ÚPN obce, s textovou a grafickou
časťou, vyhodnotením odňatia PPF, komplexným urbanistickým návrhom, vyhodnotením
štruktúry a využívania krajiny a revitalizačnými kompenzáciami na ornej pôde
OZ prijalo:
Uznesenie č. 11/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa uznieslo zvolať mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 18.2.2008 a žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie návrhu VZN na
úradnej tabuli obce Veľký Grob.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Návrh rozpočtu na rok 2008
- predkladá p. Simandelová
Každý poslanec dostal návrh rozpočtu spolu s pozvánkou na zasadnutie

Po následnej diskusii OZ prijalo:
Uznesenie č. 12/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2008 so
zapracovaním pripomienok.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. / Správa o vykonanom audite za rok 2006 a správa hlavného kontrolóra za III. kvartál 2007
a Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2007
- správy predkladá p. Simandelová

OZ prijalo:

Uznesenie č. 13/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie správu o vykonanom audite za rok
2006 a správu hlavného kontrolóra obce za III. kvartál 2007 a schvaľuje inventarizáciu
majetku obce k 31.12.2007.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:

8. / Program hlavných podujatí na rok 2008 a príprava VII. ročníka podujatia „Jedlá starých
materí“
- predkladá starosta obce
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe prerokovalo rámcový návrh hlavných podujatí na
rok 2008 a stav príprav podujatia „Jedlá starých materí“ , ktoré sa bude konať dňa 5.4.2008
v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe.

9. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní

Uznesenie č .103/2007 - schvaľuje VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
104/2007 - schvaľuje zloženie komisií pri OZ
105/2007 - stanovuje odmenu k platu pre starostu obce
106/2007 - schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra
107/2007 - schvaľuje finančný príspevok pre Szabových
108/2007 - schvaľuje jednorazovú dávku soc. pomoci pre ZTP
109/2007 - rozhodne po obhliadke priestorov v deň zasadnutia
110/2007 - nedokázalo rozhodnúť
111/2007 - nesúhlasí s poskytnutím návratnej finančnej pôžičky ( Bihari )
112/2007 - súhlasí (Agropek-Team, s.r.o.-cenová ponuka-zimná údr. komunik)
113/2007 - súhlasí (vianočný koncert)

10. / Diskusia
a) Agropek - Team, spol. s r.o. Veľký Grob - doplnenie žiadosti o odkúpenie časti pozemku
vo vlastníctve obce
Konateľ spoločnosti predložil geometrický plán so zameraním predmetnej parcely.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 14/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s odpredajom ornej pôdy p.č. 482/2 (43 m2),
482/4 (1264 m2) a 482/5 (54 m2) celkom 1361 m2 vo výške 68 050,- Sk.

Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel)
11. / Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
12. / Záver zasadnutia
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný,
starosta obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Grobe dňa 14.2.2008

