napísaná dňa 15. júna 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.

Prítomní:

Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik, Jaroslav Hebort,
Jaroslav Rajček, Ing. Daniel Šmahel, Jaroslav Uher, Martin Urbančok

Neprítomní:

Ján Szíkora

Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Žiadosti a došlé spisy
5. Rôzne
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. 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 určení: Ing. Vojtech Andor, Ing. Ronald Gálik
Za hlasovalo: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V priebehu rokovania sa dostavil p. Jaroslav Uher.

/ Žiadosti a došlé spisy
4.

a) Boris Ižo- požiadavka na riešenie situácie so zaplavovaním „Vinohradníckej ulice“ a
s tým súvisiacich nánosov blata
- starosta obce prečítal požiadavku
p. Ižo - navrhol navážať na problematické miesta zeminu

- 2 p. Rajček - pripomenul prítomným situáciu na spomínanej ulici spred niekoľkých rokov,
poukázal na zrušenie odvodových jarkov a navrhol vytvoriť samostatný vydláždený kanál na
odvádzanie vody

Ing.Šmahel - poukázal na zničenie stromov, ktoré boli prirodzenou zábranou odtoku vody na
komunikáciu
starosta obce - navrhol poslancom obhliadku spomínanej situácie priamo na mieste
Uznesenie č. 12/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe rozhodne vo veci vytápania „Vinohradníckej ulice“
po osobnej obhliadke miesta. Obhliadka bude vykonaná dňa 22.6.2006 o 20,00 hod.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Rôzne
5.
a) Ján Ingeli — Senec - vysporiadanie pozemku pod Materskou školou vo Veľkom Grobe
- vlastník požaduje sumu 200,- Sk/m2

Uznesenie č. 13/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje kúpnu cenu za pozemok Jána Ingeliho
v objekte materskej školy vo výške 200,- Sk/m2.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Zdolfin s.r.o., Bratislava
- starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti Zdolfin s.r.o. o možnosť
zúčastniť sa zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe, kde by chceli
prezentovať svoj zámer na ťažbu štrkopieskov na ložisku Čadíky / Pod brehmi a odovzdal
slovo zástupcom spoločnosti

Doc.Ing.Harach - priblížil prítomným situáciu so získavaním predmetných pozemkov
v katastri obce, vykonávanie geologických prieskumov, vyzdvihol záujem spoločnosti
o dobrú spoluprácu s obyvateľmi obce,
p. Ingeli - poukázal na množstvo nových vodných plôch, ktoré by vznikli vplyvom ťažby

p. Panáček - objasnil hĺbku ložiska v danej lokalite, ťažiteľnosť ložiska, zloženie pôdy

p. Uher - objasnil obavy občanov o zvýšenú hlučnosť na komunikáciách vplyvom väčšej
fŕekventovanosti nákladných automobilov, poukázal na možnú zmenu klímy v danej oblasti,
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na možný vplyv ťažby na hladinu podzemných vôd
Doc.Ing.Harach - objasnil skutočnosť, že na spomínanom území sa bude ťažiť len v období
niekoľkých mesiacov a navrhol odklon dopravy mimo obce

p. Panáček - rozobral hladinu podzemných vôd v danej lokalite a vplyv ťažby na ňu
Ing. Fedorkovič - načrtol prítomným skutočnosť, že ak obec nepovolí ťažbu, firma sa bude
pokúšať nejakým spôsobom začať ťažiť o niekoľko kilometrov ďalej, v inom katastri ( rokujú
s Pozemkovým úradom v Galante o výmene pozemkov ). Predmetná lokalita obsahuje ložiská
kvalitných štrkopieskov
Ing. Šmahel - priblížil prítomným situáciu s prepravou nákladných automobilov, nakoľko
býva v blízkosti hlavnej komunikácie a prepravcovia vždy pôjdu cestou, ktorá pre nich
predstavuje najmenšie náklady na spotrebu paliva

Doc.Ing.Harach — navrhol zriadiť obecnú políciu, ktorá by mohla kontrolovať hmotnosť
automobilov, priblížil prítomným situáciu spred niekoľkých rokov, keď sa firma stala
vlastníkom spomínaných pozemkov a podľa prvotných prieskumov už existujúcej ťažby,
nemysleli, že budú mať problémy so schválením ich ťažby
- starosta - poukázal na veľkú vodnú plochu, ktorá by vznikla ťažbou vzhľadom na celkovú
výmeru katastra obce
Ing. Andor - poukázal na možné zvýšenie výskytu hmyzu (komárov)
Doc.Ing.Harach - ponúkol možnosť, že firma by zabezpečila potrebné postrekové látky na
zničenie hmyzu

Uznesenie č. 14/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe prezentáciu firmy Zdolfin s.r.o., Bratislava berie na
vedomie. Určuje obecnému úradu vykonať prieskum názorov obyvateľov obce na novú ťažbu
štrkov v katastri obce. Po vyhodnotení prieskumu vydá Obecné zastupiteľstvo konečné
stanovisko.
Za hlasovalo. 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Prerokovanie správy auditorky za rok 2005
- starosta oboznámil prítomných s činnosťou novej auditorky
- správu predkladá p. Simandelová

Uznesenie Č. 15/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe správu auditorky za rok 2005 berie na vedomie bez
výhrad.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2005
- predkladá p. Simandelová

Uznesenie č. 16/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe po prerokovaní schvaľuje záverečný účet obce za
rok 2005 bez výhrad.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2005
- predkladá p. Simandelová
Uznesenie č. 17/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za
rok 2005 podľa predloženého návrhu.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) Informácia o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2006
-predkladá p. Simandelová
Uznesenie č. 18/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2006
berie na vedomie.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
6.
Uznesenie č. 2/2006 - prenájom miestnosti v PZ - zatiaľ nezrealizované
6/2006 - svietidlo pri p. Blanárikovej - osadené a funkčné
44/2005 - schválené uznesením č. 13/2006 na dnešnom rokovaní

/ Diskusia
7.
- starosta oboznámil prítomných so svojou návštevou Zberných surovín v Cíferi a prísľube
majiteľov, že nebudú poskytovať suroviny na spracovanie rodine Bihariových vo Veľkom
Grobe č. 242
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- starosta navrhol zaslať občanom Veľkého Grobu anketové lístky s návratkou, aby sa
vyjadrili vo veci ťažby štrkopieskov
- poslanci sa dohodli na stretnutí dňa 20.6.2006, o 9,00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkom
Grobe, kde sformulujú anketové lístky
Ing. Andor - otázka ohľadne „monografie obce“
- starosta priblížil nepriaznivú situáciu so spracovávaním monografie pánom Raganom
Ing. Šmahel - navrhol zvážiť možnosť zakúpenia traktora na kosenie

/ Záver zasadnutia
8.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.

Vo Veľkom Grobe dňa 15.6.2006

Zapisovateľka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Ing. Vojtech Andor

__ I...........

Ing. Ronald Gálik

Starosta obce: ....
Ing. Dušan Botka

.Zástupca starostu:
Ján Ingeli

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

15. júna 2006 o 1900 hodine

(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
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 8.6.2006.

Ing. Dujárí B ôl k a
starosta dbcé Veľký Grob

