OBEC VEĽKÝ GROB - OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 5.5.2020 17:30
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Roman Brinza, Ing. Marek Griga, Mgr. Štefan Ingeli,
Ing. Vojtech Andor (od 17:40), JUDr. PhDr. Roman Hebort
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a došlé spisy
Kontrola čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
Správa o kontrole účtovníctva obce za III. a IV. kvartál roku 2019 a Návrh
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali
prezenčnú listinu.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Telefón: 031/7846132
Fax :
031/7846137
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Za zapisovateľa bola určená Mgr. Iveta Rigová. Za overovateľa bol určený JUDr. PhDr. Roman
Hebort.

3.

Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia.

Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.
Kontrola plnenia
obecného zastupiteľstva

uznesení

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

5.

Žiadosti a došlé spisy

1)

spis č. OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2183/2019 – zo dňa 24.9.2019

Žiadosť obyvateľov bytového domu č.413 o odkúpenie pozemku, doložená o návrh
kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod pozemkov vo
vlastníctve obce Veľký Grob, nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obci Veľký Grob,
katastrálne územie Veľký Grob, z dôvodu hodného osobitného zreteľa kúpnou zmluvou a to:
- parcela registra C, parc.č. 1055/5 o výmere 187 m², druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 631,
- parcela registra C, parc.č. 1055/16 o výmere 75 m², druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 631, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely CKN č.
1055/1 o výmere 1638 m2 na základe Geometrického plánu č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019, ktorý
vyhotovil Ing. Daniel Turcár – geodetické práce, č.d. 68, 925 27 Veľký Grob, IČO: 40 895 343
a úradne overil Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor dňa 4.11.2019 pod číslom 1498/2019,
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- parcela registra C, parc.č. 1055/17o výmere 396m², druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 631, ktorý bol odčlenený z pôvodnej parcely CKN č.
1055/3 o výmere 1805 m2 na základe Geometrického plánu č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019, ktorý
vyhotovil Ing. Daniel Turcár – geodetické práce, č.d. 68, 925 27 Veľký Grob, IČO: 40 895 343
a úradne overil Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor dňa 4.11.2019 pod číslom 1498/2019,
v prospech kupujúcich:
-

Zimermanová Vlasta, rod. Ivanová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Zimerman Vladimír, rod. Zimerman, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Turcár Jaroslav, rod. Turcár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Turcárová Monika, rod. Kandárová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Jurík Pavel, rod. Jurík, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Juríková Iveta, rod. Balažovičová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Klenovič Sebastián, rod. Klenovič, trvale bytom 92527 Veľký Grob 81

-

Pikáli Tivadar, rod. Pikáli, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Poláková Eva, rod. Poláková, trvale bytom Petófiho 9255/19, 821 06 Bratislava

-

Vrbjár Marián, rod. Vrbjár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Csadi Viliam, rod. Csadi, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

-

Csadiová Helena, rod. Ácsová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413

Kúpna cena bola na základe Znaleckého posudku č. 76/2019 zo dňa 27.11.2019,
vypracovaného Ing. Arch. Szabovou Katarínou, Kollárova 12, 903 01 Senec, evid. č. 913294,
stanovená vo výške 12,88€/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemkov znášajú
kupujúci. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemky zastavané stavbou
vo vlastníctve kupujúcich a priľahlé plochy, o ktoré sa kupujúci dlhodobo starajú a zveľaďujú.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6.

Kontrola čerpania rozpočtu obce Veľký Grob za 1. štvrťrok 2020
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Starosta obce odovzdal slovo predsedovi Finančnej a rozpočtovej komisie, ktorá mala
podľa uznesenia č. 32/2020 zo 14.2.2020 zrealizovať kontrolu čerpania rozpočtu k 1. štvrťroku
2020. Predseda komisie JUDr. PhDr. Roman Hebort prítomným odprezentoval dôvody, ktoré
mu bránili túto kontrolu zrealizovať, konkrétne nedostatočne vypracované podklady zo strany
ekonómky obce. Následne navrhol obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe na návrh predsedu Finančnej a rozpočtovej
komisie odporúča starostovi obce, aby písomne vyzval zamestnanca obce pani Bibianu
Rajčekovú na odstránenie nedostatkov pri plnení úloh.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ekonómka obce následne prisľúbila dopracovať podklady do požadovanej formy do 1
týždňa.
V ďalšej časti bodu sa členovia komisie dopytovali na stav čerpania konkrétnych
položiek v rozpočte.

7.
Správa o kontrole účtovníctva obce za III. a IV. kvartál roku 2019
a Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami kontroly, ktorú vykonal hlavný
kontrolór obce. V rozprave sa k tomuto bodu vyjadril poslanec Rudolf Ženiš, Mgr. Štefan
Ingeli, hlavný kontrolór obce a ekonómka obce. Poslanec Rudolf Ženiš poukázal na nedostatky
správy z kontroly účtovníctva, nakoľko sa domnieva, že do správy neboli zahrnuté
nezrovnalosti vo vyplácaní dotácií občianskym združeniam z obecného rozpočtu a chýba
písomná dohoda s prevádzkovateľom miestneho pohostinstva v priestoroch kultúrneho domu,
na základe ktorej by bolo zrejmé, že z dôvodu investovania peňazí prevádzkovateľa do
obecného majetku by bol prevádzkovateľ oslobodený od platenia nájomného. Následne navrhol
prijať uznesenie.
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie Správu o kontrole
účtovníctva obce za III. a IV. kvartál roku 2019 a poveruje hlavného kontrolóra obce
zapracovať do správy o kontrole prednesené pripomienky.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie č. 39/2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2020.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

8.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poškodenej streche na
obecnom úrade. Vietor spôsobil že odfúklo lepenku zo strechy a následkom toho boli vytopené
kancelárie. Pracovníci obce poškodenie na streche odstránili a momentálne sa čaká na revíznu
správu hromozvodu, ktorý bol tiež poškodený. Zároveň sa v poslednom období vyskytli 2
nečakané poruchy na obecnom vodovode, ktorých opravu musela obec financovať.
Starosta ďalej otvoril otázku opravy strechy na miestnej škole a oboznámil poslancov
o spracovanej vizualizácií na rekonštrukciu a kontajnerovú nadstavbu materskej školy.
V súvislosti s podanými projektami spomenul Vodozádržné opatrenia, ktoré sú stále
v schvaľovacom procese. Následne dal možnosť poslancom vyjadriť svoj názor na
organizovanie Obecných dní v tomto roku.
Na záver oboznámil Obecné zastupiteľstvo s aktuálnym vývojom s podielovými
daňami. Podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by mala obec v roku 2020 dostať
o približne 32000eur menej, než bolo pôvodne plánované v schválenom rozpočte. Zníženie
príjmov z podielových daní sa zároveň odhaduje aj na nasledujúci rok 2021. K problematike sa
vyjadril poslanec Mgr. Štefan Ingeli, ktorý otvoril otázku hľadania chýbajúcich financií
v rozpočte obce.

9.

Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

V bode č. 9 sa vyjadril poslanec Rudolf Ženiš, ktorý sa pýtal na oddelenie ZŠ a MŠ.
Starosta obce mu vysvetlil, že v období mimoriadnej situácie nebol na riešenie tejto otázky
priestor, z jeho pohľadu by bolo vhodné počkať, kým sa zrealizuje nadstavba MŠ. Pripomenul
aj dlhoročnú zmluvu s Telekom ústredňou, ktorá je pre obec nevýhodná. Poslanec Hebort
navrhol, že sa na zmluvu pozrie a skúsi navrhnúť riešenie.
Venoval sa aj téme povinného zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a dopytoval
sa na konkrétne faktúry, pri ktorých mu nebol jasný charakter fakturovanej služby. V súvislosti
s ďalšími povinne zverejňovanými dokumentmi obce navrhol prijať nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje starostu obce, aby prostredníctvom
zamestnancov Obecného úradu, zodpovedných za zverejňovanie dokumentov, zabezpečil
sprístupnenie záverečných účtov obce, výročných správ a rozpočtov obce od roku 2010 na
oficiálnej web stránke obce.
Hlasovanie :
Telefón: 031/7846132
Fax :
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ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
V závere tohto bodu sa poslanec JUDr. PhDr. Roman Hebort informoval o projekte chodníka,
pozemkoch v blízkosti cintorína, ktoré by mali slúžiť na parkovanie, projekte na rozširovanie
kamerového systému a o aktuálnom stave prípravy novej nájomnej zmluvy so Slovenskou
poštou.

10.

Diskusia
K bodu 10 sa nevyjadril nikto z prítomných.

11.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

12.

Záver zasadnutia

Vo Veľkom Grobe, dňa 5.5.2020

Zapísal:

Mgr. Iveta Rigová

Overil:

JUDr. PhDr. Roman Hebort

____________

Viliam R i g o
starosta obce
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