Zápisnica

napísaná dňa 11. októbra 2007 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.
Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort, Jaroslav Rajček,
Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo, Jozef Šenkárik, Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:

Mgr. Róbert Kubiš

Starosta obce:
Zástupca starostu:

RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

Program zasadnutia:

1. / Otvorenie zasadnutia
2. / Určenie zapisovateľa
3. / Voľba overovateľov zápisnice
4. / Prerokovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Grob - ( 2007 2013)
5. / Žiadosti a došlé spisy
6. / Prerokovanie činnosti komisií
7. / Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. / Diskusia
9. / Návrhy na uznesenia
/ Záver zasadnutia
10.

1. / V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2. / Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.
3. / Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Jana Bučanová Ingeliová a Ing. Daniel
Šmahel
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

/ Prerokovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Grob
4.
Starosta obce oboznámil prítomných s aktualizáciou údajov , ktoré zabezpečuje Premier
Consulting, s.r.o., Komárno v zastúpení Ing. Karšayom. Disketu s 3. pracovnou verziou
programu obdržal každý poslanec spolu s pozvánkou na zasadnutie.

- 2 OZ prijalo:
Uznesenie č. 79/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe aktualizovaný PHSR obce Veľký Grob spracovaný
spoločnosťou Premier Consulting s.r.o., Komárno schvaľuje ako podklad pre žiadosti na
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. / Žiadosti a došlé spisy
a) Žiadosť JUDr. Juraja Zapletala o odpredaj pozemku p.č 2300/3 v katastrálnom území obce
Veľký Grob , evidovaného na LV č. 631, ktorý je priľahlý k pozemku p.č. 91/1 a 92
Starosta obce priblížil prítomným polohu pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce ako súčasť
miestnej komunikácie

OZ prijalo:

Uznesenie č. 80/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe konštatuje, že časť pozemku parc.č. 2300/3
v intraviláne obce je súčasťou miestnej komunikácie a preto žiadosť o odpredaj pozemku
parc.č. 2300/3 (v časti) neschvaľuje.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Žiadosť Juraja Čizmadiu , Tamok 401, v mene obyvateľov osady Tamok o podanie
informácie o realizácii výstavby chodníka popri hlavnej ceste na zastávku SAD
Starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanou žiadosťou na získanie finančných
prostriedkov z EU, ktorej súčasťou je výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

OZ prijalo:
Uznesenie č. 81/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie žiadosť o informáciu o realizácii
výstavby chodníka v osade Tamok a riešenie je zapracované do realizácie opatrení v rámci
PHSR pre revitalizáciu.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. / Prerokovanie činností komisií so zameraním na ich definitívne zloženie ( t.j. doplnenie
z radov občanov )

Pre definitívne zloženie komisií bolo prijaté:

* 3 *
Uznesenie č. 82/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe pre činnosť komisií pri OZ vo Veľkom Grobe žiada
predsedov o predloženie návrhu na definitívne zloženie komisií do novembrového zasadnutia
OZ.

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Kontrola plnenia uznesení z OZ dňa 16.8.2007

Uznesenie Č. 67/2007 — splnené
68/2007 - na vedomie vzaté
69/2007 - po predložení podkladov
70/2007 - splnené listom
71/2007 - na vedomie vzaté
72/2007 - formou zámeny - treba doriešiť
73/2007 - zámenná zmluva - ukončené
74/2007 - Galantský a Šaliansky žurnál - splnené
75/2007 - zloženie redakčnej rady - dohoda
76/2007 - splnené

/ Diskusia
8.
a) Uzatvorenie akcie „Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci“

OZ prijalo:
Uznesenie č. 83/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe konštatuje, že oslavy 750. výročia boli pripravené
na dobrej úrovni a schvaľuje aj finančné vysporiadanie celej kultúmo - spoločenskej akcie

v obci.
b) Prezentácia DVD - nosiča z osláv 750. výročia a zabezpečenie formy jeho distribúcie pre
záujemcov v rámci obce Veľký Grob

OZ prijalo:
Uznesenie č. 84/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje prevzatie DVD - nosiča od spracovateľa
„MIO STUDIO - Miloš Bučka, Trnava.

Za hlasovalo: 8 poslancov

Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Príprava akcie „Prehliadka seniorských speváckych súborov okresu Galanta“ dňa 21.
októbra 2007 v KD vo Veľkom Grobe

- 4 Starosta obce.oboznámil prítomných s účasťou súborov ( Abrahám, Jelka, Pata, Pusté Sady,

opo a,e
Ulany, Zemianske Sady ) na prehliadke a so zabezpečením občerstvenia pre
hosti a ucmkujúcich
OZ prijalo:
Uznesenie č. 85/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s usporiadaním „Prehliadky seniorských
speváckych súborov okresu Galanta“ v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe ako
aj so zabezpečením programu dňa 21.10.2007.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Informácia o p. Raganovi, ktorý mal spracovať „Kroniku obce Veľký Grob“
- starosta obce oboznámil prítomných s priebehom zisťovania pobytu a zamestnania p.
Ragana
e) Obvodný úrad v Galante, Odbor krízového riadenia - vykonanie kontroly dokumentácie a
stavu vycvičenosti jednotiek CO a krízového štábu CO
- starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanou kontrolou v mesiaci november 2007
a navrhol poslancom termín preškolenia, ktoré vykonáva p. Bábik( Jozef Bábik - BAB
Consult, Bratislava )

OZ prijalo:
Uznesenie č. 86/2007
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje termín preškolenia členov jednotlivých
jednotiek CO a krízového štábu obce na 29.10.2007 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného
úradu vo Veľkom Grobe.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) p. Šenkárik - navrhol vyzvať p. Dušana Žehnaja, Veľký Grob 6, aby odstránil panely
z verejného priestranstva pred svojou rozostavanou stavbou, inak by mohli byť na náklady
obce odvezené
- Ján Ingeli ponúkol vybavenie záležitosti

g) Ing. Daniel Šmahel — upozornil na zabezpečenie lepšej obsluhy obecnej kosačky, nakoľko
bola spálená spojka

h) Zmena farby prechodu pre chodcov na červeno - bielu - spolupráca s PZ
i) V ďalšej Časti bol prerokovaný zber odpadu v extraviláne obce. Ako príklad bol uvedený
zber v obci Čataj, ktorý sa vykonáva Aviou v celom katastri obce

- 5 9. / Návrhy na uznesenia
Pred záverom zasadnutia OZ boli texty uznesení v rámci kontroly preverené.

10. / 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 11.10.2007.

/y.

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

Overovatelia::

Ing. Jana Bučanová lngeliová

Ing. Daniel Šmahel

Starosta obce:...............
RNDr. Ladislav Andor'

.Zástupca starostu:.............Z.....TA....... y...y.
Ján Ingeli

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

11. októbra 2007 o 19.30 hod.

(štvrtok)
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program rokovania :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Grob (2007 - 2013)
5. Žiadosti a došlé spisy
6. Prerokovanie činnosti komisií
7. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
8. Diskusia
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver zasadnutia
Verím, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť.
Zároveň žiadam o dochvíľnosť k termínu otvorenia zasadnutia

Veľký Grob 05.10. 2007
RNDr Ladislav Andor
starosta obce Veľký Grob

