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

21. septembra 2006 o 1900 hodine

(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie sadzobníka cintorínskych poplatkov
Určenie poctu počtu poslancov OZ pre nové funkčné obdobie
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 18.9 .2006.

Ing. Dpšarf B o t k a
starosta obce Veľký Grob

napísaná dňa 21. septembra 2006 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:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie sadzobníka cintorínskych poplatkov
5. Určenie počtu poslancov OZ pre nové funkčné obdobie
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: Ján Szíkora a Martin Urbančok.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4./ Prerokovanie a schválenie sadzobníka cintorínskych poplatkov

- predkladá p. Simandelová
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Uznesenie č. 26/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje „Sadzobník cintorínskych poplatkov“ bez
výhrad.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5 J Určenie počtu poslancov OZ pre nové funkčne obdobie
- starosta obce priblížil poslancom znenie zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z neho vyplývajúce možnosti určenia počtu poslancov na funkčné
obdobie. Naša obec môže mať 7-9 poslancov.
Uznesenie č. 27/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe určuje pre volebné obdobie 2007 - 2010 počet
poslancov 9.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
67 Žiadosti a došlé spisy
a) Peter Brinza — žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č.623 ( záhrada OZS)v
katastrálnom území obce Veľký Grob za účelom rozšírenia pozemku 621/1

- starosta oboznámil prítomných so skutočnosťou, že podľa LV č.7 sú spoluvlastníkmi
parcely 621/1 otec menovaného a otcovi bratia
Uznesenie č. 28/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe odkladá rozhodnutie v tejto veci na niektoré budúce
zasadnutie OZ po preverení skutkovej podstaty.

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

77 Rôzne
a) Návrh, prerokovanie a schválenie inventarizačnej komisie a vyraďovacej komisie
- predkladá p. Simandelová

Uznesenie č. 29/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje „Ústrednú inventarizačnú komisiu“
v zložení: predseda - Ing. Dušan Botka
členovia - Ján Ingeli, Anna Simandelová, Karin Uherová, Ján Andor,
Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel, Michal Šmahel,
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„čiastkové inventarizačné komisie“ na strediskách v zložení:

Kultúrny dom: Martin Urbančok, Ing. Daniel Šmahel, Ján Andor, Anna Simandelová,
Karin Uherová, Eva Lantajová
Zdravotné stredisko: Jaroslav Rajček, Ing. Ronald Gálik, Anna Simandelová, Karin Uherová,
Michal Šmahel

Konopa: Jaroslav Hebort, Anna Simandelová, Karin Uherová, Ing. Jaroslav Andor
Klub dôchodcov: Jaroslav Uher, Anna Simandelová, Karin Uherová, Ervín Janto
Obecný úrad: Ing. Vojtech Andor, Ján Ingeli, Ján Szíkora, Anna Simandelová, Karin Uherová

a vyraďovaciu komisiu v zložení:
Ing. Dušan Botka, Ján Ingeli, Ján Szíkora, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher, Anna
Simandelová, Karin Uherová.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Chodník k zastávke SAD v časti Tamok
- starosta obce oboznámil prítomných o obhliadke miesta spoločne s predstaviteľmi Správy
a údržby ciest TnSK a OÚ pre cestnú dopravu Galanta.

p. Mézeš, hlavný kontrolór obce - zisťoval majetkovo - právnu situáciu spomínaných
pozemkov
Uznesenie č. 30/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje výstavbu chodníka k zastávke SAD
v časti Tamok. Na tento účel bude v rozpočte na r. 2007 vyčlenená čiastka cca 100 000,- Sk.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Zdolfín s.r.o. - vodná ťažba štrkopieskov v lokalite Čadíky

Uznesenie č. 31/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe k zámeru na ťažbu štrkov v lokalite Čadíky
spoločnosťou Zdolfín, s.r.o. Bratislava zaujíma zamietavé stanovisko.

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

- 4 d) Vinohradnícka ulica- odvedenie zrážkových vôd.
Nadväzujúc na minulé rokovanie OZ a po obhliadke terénu včítane výškopisného zamerania,
bolo konštatované, že zrážkovú vodu je potrebné odviesť z povrchu polí skôr, ako sa dostane
dolu na cestu. Toto je možné vykonať iba terénnou úpravou prevýšenia (čiastočným
zrovnaním) a odsunutím orebnej línie o cca 2 m ďalej do poľa. Bolo dohodnuté, že tieto
opatrenia vykoná AGROPEK-TEAM s.r.o. Veľký Grob.
Uznesenie e. 32/20006:
OZ vo Veľkom Grobe spôsob riešenia odvedenia vody v tejto lokalite berie na vedomie.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:0

e) Vsakovacia priekopa pri miestnej komunikácii.
Pri miestnej komunikácii v oblasti rodinného domu č.64 pretrváva problém zhromažďovania sa zrážkovej vody, ktorá potom niekoľko dní v tejto lokalite pretrváva
a sťažuje prístup k rodinného domu. Po obhliadke terénu bolo konštatované, že vodu je
možné odviesť iba vsakovaním do podložia, nakoľko lokalita je hlbšie než okolitý terén a nie
je možné ju odviesť iným spôsobom.

Uznesenie č. 33/2006:
OZ vo Veľkom Grobe schvaľuje vyhotovenie vsakovacieho drénu pri miestnej komunikácii
pri rodinnom dome č. 64. Náklady na jeho vyhotovenie budú uhradené z obecného rozpočtu
nárok 2006.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti :0
Zdržal sa: 0

8. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Uznesenie č. 2/2006 - prenájom miestnosti v starej zbrojnici - prejavil záujem Daniel
Bacigál - využitie ako sklad výpočtovej techniky
20/2006 - chodník v časti Tamok - prejednané v bode 7b)
21/2006 - Polaček - odkúpenie časti obecného pozemku - spracováva sa GP
22/2006 - Odkúpenie pozemku od O.Bihariovej
24/2006 - odpredaj pozemkov pre Danu Sidóovú je zrealizovaný
25/2006 - ťažba štrkopieskov - riešená v bode 7c)

9. / Diskusia
p. Rajček — navrhol osloviť Jednotu COOP Galanta vo veci odpredaja pozemku v centre
dediny
starosta obce - už v spomínanej veci rokoval, avšak Jednota COOP nemá o odpredaj záujem
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Ing. Andor - navrhol zistiť, či sa polohovacia posteľ z Obvodného zdravotného strediska
nachádza na zozname majetku obce
p. Rajček - opätovne upozornil na zlú viditeľnosť pri vychádzaní z vedľajších komunikácií na
hlavnú na hornom konci dediny
starosta obce - informoval prítomných o miestnom šetrení ohľadne umiestnenia „cestných
zrkadiel“, avšak dopravný inšpektorát skonštatoval, že predmetné zrkadlá nie je potrebné
umiestňovať ( hlavná cesta je štátnou cestou a z toho dôvodu je potrebný súhlas Dopravného
inšpektorátu )
p. Rajček - navrhol vypýtať súhlas na umiestnenie zrkadla od r. Bukoveczkých č. 353
p. Rajček — otázka ohľadne panelov na miestnom ihrisku

Ing. Šmahel - navrhol prizvať na OZ Jána Kádara ml., Rastislava Talla, Alojza Misloviča,
Štefana Bihariho vzhľadom na pretrvávajúce problémy so znečisťovaním životného prostredia

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

Vo Veľkom Grobe dňa 21.9.2006.

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Martin Urbančok
Ján Szíkora

Starosta obce: ....
Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu:
Ján Ingeli

