Zápisnica
napísaná dňa 18. júna 2009 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Jaroslav Hebort , Mgr. Róbert Kubiš, Jaroslav Rajček
Ing. Vladimír Rašo, Jozef Šenkárik , Ing. Daniel Šmahel

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

Ing. Jana Bučanová-Ingeliová
Viliam Rigo

Starosta obce:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Úprava rozpočtu
5. Záverečný účet obce za rok 2008
6. Správa hlavného kontrolóra ( za III. a IV. kvartál 2008 )
7. Došlé spisy
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 bol určený Mgr. Róbert Kubiš
3./ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Šenkárik a Ing. Daniel Šmahel
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Úprava rozpočtu
Predkladá pani Simandelová. Návrh úpravy obdržali poslanci spolu s pozvánkou na OZ.
OZ prijalo:

- 2 Uznesenie č. 22/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predostretý návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1/2009.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

5./ Záverečný účet obce za rok 2008
Predkladá pani Simandelová.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 23/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje záverečný účet za rok 2008 s výhradou
uskutočnenia auditu do 31.12.2009.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

6./ Správa hlavného kontrolóra za III. a IV. kvartál 2008
Predkladá hlavný kontrolór obce Ľudovít Mézeš.
OZ prijalo:
Uznesenie č. 24/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s hospodárskym výsledkom za rok 2008
a s tvorbou rezervného fondu vo výške 220 tisíc slovenských korún (t.j. 7.305, EUR) bez
výhrad.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

Uznesenie č. 25/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
za 3. a 4. kvartál 2008.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

- 3 7./ Došlé spisy
a) Pavol Griga, Veľký Grob 493 – žiadosť o kúpu betónových dlaždíc
OZ prijalo:
Uznesenie č. 26/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe nesúhlasí s odpredajom betónových dlaždíc, ktoré
zostali po rekonštrukcii verejného priestoru pred rim.-kat. kostolom a budovou ZŠ. Dlaždice
sa použijú pre výstavbu chýbajúceho chodníka od budovy ZŠ smerom k cintorínu.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

b) Štatút a účet centrálneho krízového fondu – zaslanie príspevku
OZ prijalo:
Uznesenie č. 27/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s príspevkom do havarijného fondu
založeného na Trnavskom VUC za celú obec vo výške 350,- EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

c) Nemocnica s poliklinikou Galanta – žiadosť o sponzorský príspevok
OZ prijalo:
Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so sponzorským príspevkom pre Nemocnicu
Sv. Lukáša v Galante na nákup videoendoskopického prístroja vo výške 200,- EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

d) MUDr. Daniela Harušincová, všeobecný lekár pre deti a dorast, MUDr. Dana
Polakovičová, stomatológ – žiadosti o úhradu faktúr za výmenu podlahovej krytiny a okna
OZ prijalo:
Uznesenie č. 29/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s preplatením faktúr za výmenu podlahovej
krytiny v ambulancii detskej a zubnej lekárky a za výmenu okna v zubnej ambulancii v
miestnom zdravotnom stredisku.

- 4 Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

e) Tivadar Pikáli – doplnenie návrhu v zmysle Uznesenia č. 10/2009
OZ prijalo
Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe považuje materiál doručený žiadateľom p. Pikálim
za nedostatočný v zmysle Uznesenia č. 10/2009 z 22.4.2009. K žiadosti sa vyjadrí po
doplnení materiálu v zmysle stavebného zákona.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

f) obyvatelia obce – žiadosť o prijatie opatrení smerujúcich k zabezpečeniu bezpečnosti
občanov Veľkého Grobu a verejného poriadku v obci
OZ prijalo:
Uznesenie č. 31/2009
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa v súvislosti so stále sa opakujúcim
a rozrastajúcim sa problémom znečisťovania verejných priestranstiev v okolí domu s.č. 242
a na parcelách 372 a 373 v katastrálnom území obce Veľký Grob uznieslo na nasledovnom
postupe:
1. do konca júna 2009 zainteresovať do problému nevyhovujúcich životných podmienok
občanov žijúcich v dome s.č. 242 splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu formou
doporučeného listu s opisom situácie, podrobným popisom doteraz podniknutých
krokov a žiadosťou o podporu v nájdení vhodného riešenia - podklady pre list
zabezpečí komisia pre verejný poriadok
2. do konca augusta 2009 zabezpečiť zosúladenie právneho a reálneho stavu na obecných
parcelách č. 372 a 373 formou odstránenia život ohrozujúcej stavby na parcele:
a. preveriť právne náležitosti procesu – starosta v spolupráci so zainteresovanými
občanmi
b. zabezpečenie búracích prác a zabezpečenie úpravy parciel
c. zabezpečenie priestoru a ochrany zdravia životov ľudí počas búracích prác
objednaním bezpečnostnej služby s asistenciou polície
3. preveriť možnosť nadviazať spoluprácu s SBS, mestskou políciou Sládkovičovo,
štátnou políciou ohľadne preventívneho hliadkovania v obci
Pracovná skupina v zložení celého OZ, starostu obce a zainteresovaných občanov sa ohľadne
tohto bodu predbežne dohodla na ďalšom stretnutí 1.7.2009. o 19:00.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

- 5 g) Otto Bagi Kováč – žiadosť o vydanie stanoviska vo veci možného prevodu vlastníckych
práv
V zmysle Uznesenia č. 20/2009 boli na zasadnutie prizvané zainteresované strany, avšak p.
Horáček, predmetný vlastník, ospravedlnil svoju neúčasť. Z toho dôvodu k riešeniu situácie
s vlastníckymi právami neprišlo.
8./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 8/2009 – súhlasí s riešením havarijného stavu v dodávke pitnej vody ( Tarnok )
9/2009 – súhlasí s návrhom na zriadenie 5. ročníka ZŠ
10/2009 – žiada navrhovateľov o doplnenie návrhu ( Pikáli )
11/2009 – žiada starostu o napísanie listu s popisom vykonaných prác ( s.č. 242 )
12/2009 - nesúhlasí s poskytnutím pôžičky ( Anna Augustínovú )
13/2009 - súhlasí s povolením odstavenia vozidiel ( Šajben, Krajčovič )
14/2009 – vyhovuje žiadosti na orezanie stromov
15/2009 – zamieta žiadosť o poskytnutie priestoru pre výcvik psov
16/2009 – schvaľuje podporiť súťaž 1. roč. VICTORIA NATURAL CUP
17/2009 – súhlasí s preplatením faktúry na zámkovú dlažbu
18/2009 – nesúhlasí so zmenou vedenia účtu majiteľa cenných papierov
19/2009 – nesúhlasí s členstvom v združení cestovného ruchu Galantsko
20/2009 – súhlasí s usporiadaním vlast. vzťahov – pozvaní
21/2009 – nevyhovuje protestu prokurátora proti Uzneseniu OZ č. 54/2008
9./ Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.
10./ Záver zasadnutia
Nakoľko diskusné príspevky neboli a program v zmysle pozvánky bol vyčerpaný, starosta
obce poďakovaním za účasť ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vo Veľkom Grobe dňa 18.6.2009.
Zapisovateľ:

Mgr. Róbert Kubiš

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

Overovatelia:

Jozef Šenkárik

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

Ing. Daniel Šmahel

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

Starosta obce: ..............................................Zástupca starostu: ...................................................
RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

