Zápisnica
napísaná dňa 25.augusta 2005 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Ronald Gálik

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia rozpočtu, návrh, prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2005
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: Ján Szíkora, Ing. Daniel Šmahel.
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4 J Kontrola plnenia rozpočtu, návrh, prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2005
- predkladá pani Simandelová
- každý poslanec dostal podkladový materiál s návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2005 pred
zasadnutím
- starosta obce vyzval poslancov, aby pripomienkovali spomínaný návrh
- starosta obce informoval poslancov o chemickom zložení vody z obecného vodovodu a o jej
chuti po zavedení úpravovne vody, rozobral technológiu úpravy vody, oboznámil poslancov
s intervalmi rozborov vody
- Ing. Šmahel - narhol, aby sa kúpila kvalitnejšia kosačka na kosenie verejného priestranstv

- 2 Uznesenie č. 29/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Čerpanie rozpočtu k 30.6.2005. Schvaľuje
tiež predloženú úpravu rozpočtu na rok 2005 od 1.7.2005.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5 J Žiadosti a došlé spisy
a) Ing. Dušan Dolnák, Bratislava - žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 298
- starosta obce prečítal opätovnú žiadosť Ing. Dolnáka o odkúpenie časti obecnej parcely
č.298 v katastrálnom území obce Veľký Grob

Uznesenie č. 30/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe neschvaľuje odpredaj časti obecnej parcely č. 298
žiadateľovi.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa: 0
b) Alexander Kováč, Veľký Grob - Tamok č. 403 - žiadosť o príspevok na nákup uhlia
- starosta obce prečítal žiadosť Alexandra Kováča o príspevok na nákup uhlia na zimné
Obdobie
Uznesenie č. 31/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie príspevku na nákup uhlia pre
žiadateľa vo výške 1500,- Sk. Príspevok bude poskytnutý po predložení uhradenej faktúry za
uhlie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Rôzne
6.
a) Roman Bart, Veľký Grob č. 97 - urgencia na list zo dňa 15.6.2005
- starosta obce prečítal poslancom urgenciu Romana Barta a informoval poslancov
o postúpení dokumentácie ohľadom vypratania nehnuteľnosti právnikovi na ďalšie konanie.
Uznesenie č. 32/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe dopis Romana Barta vo veci vypratania rodinného
domu berie na vedomie.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

■
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b) Informácia o skládke TKO
- starosta informoval poslancov o množstve uloženého odpadu na skládke a z toho jednotlivo
pre každú obec, informoval o postupe prác na rekultivácii, o podaní žiadosti o Európske fondy
vo výške cca 5 mil. Sk ( ak budú schválené, obce budú prispievať na rekultiváciu iba malými
čiastkami)
Uznesenie č. 33/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o postupe prác na rekultivácii skládky
TKO Tamok a spôsobe jej financovania berie na vedomie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Informácia o povinnosti obcí zhodnocovať organické odpady ( kompostovanie ...)
- starosta informoval poslancov, že od roku 2006 budú mať obce povinnosť zhodnocovať
( kompostovať ) organické odpady (tráva, konáre,... ) z verejných priestranstiev. Z toho
dôvodu bude pravdepodobne potrebné vybudovať kompostáreň.

Uznesenie č. 34/2005
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o zhodnocovaní organických odpadov (
zeleň, konáre,.. ) berie na vedomie. Do budúceho zasadnutia OZ si poslanci pripravia návrhy
na možné vhodné umiestnenia kompostáme.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7.

Uznesenie č.

- odstránenie starej zbrojnice - Ján Ingeli - zatiaľ nezrealizované
- p. Feješová - zámenná zmluva daná na zápis do katastra nehnuteľ.
- donáška obedov pre pani Mesárošovú - realizuje sa
- spoločný stavebný úrad Sládkovičovo - od 1.7.2005 pracuje
ďalšia pracovníčka - 50Z - ný úväzok
28/2005 - propagačný materiál - nepodarilo sa skontaktovať s majiteľom pre
dovolenku
11/2005
19/2005
24/2005
26/2005

/ Diskusia
8.
p. Uher - apeloval na zamedzenie prístupu do areálu administratívnej budovy JRD
p. Rajček — poukázal na skutočnosť, že v minulosti boli zabetónované spodné poschodia
budovy, avšak Rómovia vyšli po drevách na vyššie poschodia
p. Rajček - poukázal na zaburinené a neupravené ihrisko počas „hodov“
p. Uher - navrhol vybetónovanie priestorov pre hodové atrakcie
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/ Záver zasadnutia
9.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe dňa 25.8.2005

Zapisovateľka: Karin Uherová
Overovatelia:

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

Ján Szíkora

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

Ing. Daniel Šmahel

..................... /c../................................. .....

Starosta obce:................................................. Zástupca starostu:.... j.....................................
Ján Ingeli
Ing. Dušan Botkaŕ

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

25. augusta 2005 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 plnenia rozpočtu, návrh, prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu na r 2005
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 19.8.2005

Ing. Dpšan B o t k a
starostaobce Veľký Grob

\/

