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

30. novembra 2006 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
Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach
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 24.11 .2006.

Ing. Dušan B o t k a
starosta obci Veľký Grob

Zápisnica
napísaná dna 30. novembra 2006 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Grobe.

Pritomni:

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

Starosta obce:
Zástupca starostu:

lng. Dušan Botka
Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach
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 J Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ronald Gálik a Jaroslav Rajček.
- voľba prebehla hlasovaním
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4./ Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach
- poslanci dostali návrh spolu s pozvánkou na zasadnutie
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p. Rajček — otázka ohľadne rybníkov v katastri obce
- Obecný úrad osloví Rybársky zväz v Žiline
Uznesenie č. 41/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predložený návrh VZN a týmto vydáva
VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

/ Žiadosti a došlé spisy
5.
a) rod. Tillingerová, Némethová, Senkáriková - žiadosť o doriešenie prístupovej cesty
k rodinným domom typu OKAL
p. Tillingerová - tvrdila ( na základe rozhovoru so starostom), že mal byť vytvorený výjazd
na hlavnú cestu pri p. Hankovi

p. Susko - tvrdil, že nová cesta je popraskaná
p. Uher - oboznámil prítomných, že v prvej etape rekonštrukcie cesty bol použitý suchý
betón, čo spôsobilo praskanie cesty, avšak cesta bude opravená v najbližšej dobe
p. Senkáriková - tvrdila, že p. Kabatiar v zime vysýpa soľ na cestu, aby sa mohol dostať
k svojim pozemkom a z toho dôvodu sa cesta „trúsi“
p. Rajček - pripomenul prítomným znenie uznesení z roku 1999 a 2003 ohľadne
rekonštrukcie spomínanej komunikácie
p. Uher - pripomenul, že jeho firma robí podľa platných STN noriem a na základe projektu,
ktorý vypracoval Ing. Urban

p. Susko — otázky ohľadne prevádzkovania parkoviska p. Kabatiarom
Ing. Andor - pripomenul, že na vlastnom pozemku môže mať odstavené nákladné automobily

Ing. Šmahel - navrhol osloviť majiteľov pozemkov pri p. Hankovi
Starosta - pripomenul prítomným, že musí byť odkúpený pozemok minimálne o výmere 20
árov, nakoľko orná pôda nesmie byť rozdrobená na menšie časti ako spomínaná výmera
p. Rajček — navrhol osadiť pri rod. Tíllingerovej „výškovú rampu“ na zamedzenie prístupu
kamiónov a písomne o tom upovedomiť p. Kabatiara

starosta - navrhol vytvoriť skupinu poslancov na jednanie s vlastníkmi pozemkov pri p.
Hankovi
p. Rajček - navrhol navýšiť rozpočet o sumu za karí siete na spevnenie novej komunikácie

- 3 p. Urbančok

otázka ohľadne verejného obstarávania na rekonštrukciu cesty pri Okáloch

p. Uher — vysvetlil prítomným, že jeho firma riadne zaslala svoju ponuku na rekonštrukciu
a bola vybraná spomedzi uchádzačov
Uznesenie č. 42/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje postupnosť krokov pre riešenie dopravnej
situácie v oblasti Tillinger až Hanko:
1./ kontaktovať vlastníkov pozemkov pare.č. 1002 až 1003 v katastrálnom území Obce Veľký
Grob za účelom odkúpenia týchto nehnuteľností obcou s platnosťou ihneď.

2. / Pozvať vlastníkov pozemkov: Miroslava Kabatiara a Jána Kabatiara
a doriešiť s nimi problém jazdenia kamiónov v tejto lokalite.
3. / Zostrojiť a osadiť mechanickú zábranu pre vjazd vysokých vozidiel.

4. / Pre rokovanie vo veci odkúpenia pozemkov OZ určuje pracovnú skupinu v zložení: Ing.
Dušan Botka, Ing. Daniel Šmahel, Ján Ingeli.
Zároveň OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri
OKÁLOCH o sumu 100 000,- Sk z dôvodu použitia KARÍ ROHOŽÍ na spevnenie betónu.
Táto výstuž je naviac oproti pôvodnému rozpočtu.
Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Zdravotne ťažko postihnutí občania - žiadosti o jednorazovú dávku sociálnej pomoci
k Vianociam
- predložil p. Ingeli — predseda sociálnej komisie pri OZ — zároveň oboznámil prítomných
so žiadosťou p. Kmeťovej

starosta - navrhol schváliť v budúcnosti VZN o podmienkach poskytovania jednorazovej
dávky sociálnej pomoci

Uznesenie č. 43/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
k Vianociam pre týchto zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov obce:
Peter Šelinga
Štefan Gálik
Karol Molnár
Štefan Bart
Katarína Hebortová
Marek Bart
Ľudovít Klenovič
Peter Rigo
vo výške 2 000,- Sk pre každého.
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Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6 J Rôzne
a) Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 10/2006 o určení ročnej
sadzby dane z motorových vozidiel
starosta - oboznámil prítomných so znením VZN
Uznesenie č. 44/2006
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe informáciu o Všeobecne záväznom nariadení
Trnavského samosprávneho kraja o určení ročnej sadzby dane z motorových vozidiel berie na
vedomie.

Za hlasovalo: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní
7.
Uznesenie č. 21/2006 - p. Polaček - zatiaľ nepredložil geometrický plán
22/2006 - dnes prišla dcéra p. Bihariovej a v mene vlastníčky súhlasila s
predajom predmetnej parcely, v budúcom týždni bude vyhotovená
kúpna zmluva a vklad do Katastra nehnuteľností
28/2006 - Peter Brinza - pozemok pri zdravotnom stredisku
32/2006 — odvedenie vody - „Vinohradnícka ulica“ — prejednané v diskusii
36/2006 - Dodatok č. 6 k zmluve o združení - podpísaný

/ Diskusia
8.
p. Gálik - otázka ohľadne odvodnenia „Vinohradníckej ulice“
Ing. Šmahel - oboznámil prítomných so skutočnosťou, že pracovníci firmy Agropek - team,
spol. s r.o. sa podieľajú na likvidácii divokých skládok, avšak hneď po ukončení tejto činnosti
budú riešiť otázku odvodnenia v spomínanej lokalite
p. Susko - otázka ohľadne rozmiestnenia veľkoobjemového kontajnera
starosta - poukázal na skutočnosť, že kontajner nemôže byť pristavený pri každom rodinnom
dome
p. Rajček — otázka ohľadne termínu ďalšieho zasadnutia OZ,
-navrhol starostovi, aby na ďalšie zasadnutie OZ priniesol projekty na cestu v časti „Raj“

p. Simandelová - pripomenula prítomným inventarizáciu majetku obce
/ Záver zasadnutia
9.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neboli, poďakovaním za účasť starosta obce ukončil
zasadnutie.
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gitom Grobe dňa 30.11.2006

^pisovatelka:

Karin Uherová

Overovatelia:

Ing. Ronald Gálik

....................................... ....... J

Jaroslav Rajček

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

Starosta obce:.....
Ing. Dušan Botka

Zástupca starostu:
Ján Ingeli

