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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 26.4.2011
Prítomní : Viliam Rigo, Roman Brinza, Ing. Peter Fabuš, Patrik Marculinec, Ing. Miroslav
Tilinger, Ing. Daniel Turcár, Jaroslav Uher, Ing. Vladimír Fiala, hostia (vidˇ. prezenčná
listina)
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Došlé spisy
Informácie o vybraných činnostiach starostu obce
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod starosta obce privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali prezenčnú listinu. Prečítal
program rokovania, ktorý bol následne odhlasovaný.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bol určený Ing. Miroslav Tilinger
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Peter Fabuš, Patrik Marculinec
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
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4. Došlé spisy
Číslo spisu : 188/2011
Ţiadosť o záväzné stanovisko k zmene (zmenšeniu) chráneného loţiskového územia Veľký
Grob a dobývacieho priestoru Veľký Grob I.
Ţiadateľ ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Uznesenie č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so zmenšením chráneného loţiskového
územia Veľký Grob a dobývacieho priestoru Veľký Grob I.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Číslo spisu : 190/2011
Predaj časti pozemku pod novú trafostanicu.
Ţiadateľ ENERMONT s.r.o.

Uznesenie č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje predaj pozemku v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí paragraf 9a/ ods.8 bod e, ale ţiada ENERMONT s.r.o., aby
predloţili znalecký posudok na určenie ceny pozemku.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Číslo spisu : 201/2011
Ţiadosť o zmenu Stavebného územného plánu obce Veľký Grob.
Ţiadateľ Cesty Nitra a.s.

Uznesenie č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa rozhodlo ţiadosť presunúť do nasledujúceho
zasadnutia, na ktorom ţiadame zástupcu firmy Cesty Nitra a.s. o vysvetlenie danej ţiadosti.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
Číslo spisu : /2011
Ing. Uher informoval o darovacej zmluve, ktorá bude uzatvorená medzi vlastníkmi pozemkov
pod cestou v časti „Podháj“ a obcou Veľký Grob.
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Uznesenie č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe sa rozhodlo prijať darovaciu zmluvu, po doplnení
písomných pripomienok, ktoré vzniesol právnik JUDr. Nagy. Darca s pripomienkami súhlasí
a nemá námietky.
Hlasovanie :
ZA : 6
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 1 (Jaroslav Uher)
5. Informácie o vybraných činnostiach starostu obce
Starosta obce obšírne oboznámil prítomných o činnostiach, ktoré sa udiali v obci za obdobie
január aţ marec 2011.
- prolongácia úveru II. etapy revitalizácie obce, spätné poistenie stavieb, amfiteáter, trhové
miesta, zastávka, vodná fontánka, zabezpečenie a odkúpenie časti pozemku pod
amfiteátrom od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., zápis stavieb do vlastníctva
obce, osadenie dopravných značiek zastávky – ostrovček
- rokovanie s právnikom konkurznej podstaty o vysťahovaní lekárne a následné podanie
výpovede a ukončenie nájmu s firmou L-Blankyt, s.r.o.
- výberové konanie na nového nájomcu priestorov lekárne v obci (Ingeli Štefan)
- oprava potrubia na vodárni – prasknuté potrubie na filtrácii
- zumba – cvičenie zabezpečené v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe
- odchyt psov – zrealizovaný obcou
- právne ošetrenie dlhodobých neplatičov daní 5 900 EUR
- oprava komínov v materskej škole a základnej škole, sponzorsky zabezpečená výmena
linolea v základnej škole v dvoch učebniach a na chodbe v hodnote 5 000 EUR
- rokovanie s firmami Alpine Slovakia , s.r.o., Doprastav ,a.s., Strabag, s.r.o., na vyhotovenie
cenovej ponuky opravy ciest v obci
- rokovania s architektmi na začatie vyhotovenia zmien a doplnkov územného plánu obce
- rokovanie a príprava projektov na kanalizáciu a čističku odpadových vôd
- stretnutia so zástupcom splnomocnenca vlády a zástupcom VÚC Trnava a hľadanie riešenia
rómskej problematiky
- dohoda a spolupráca s firmou Sibastav, s.r.o. – výmena okien v šatniach futbalistov –
výmenný obchod
- oprava poškodenej strechy na kultúrnom dome
- zamestnanie pracovníka na 9 mesiacov podľa § 50 i zákona o sluţbách zamestnanosti , na
cintorín
- zváţanie konárov z nelegálnych skládok v obci, zo záhrad občanov a ich drvenie na drevenú
hmotu
- 22. marca – zaplatenie úveru Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starostom bola vykonaná kontrola predchádzajúcich zasadnutí.
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Uznesenie č. 36/2011
Na základe uznesenia č. 28/2011 zo dňa 24.3.2011 sa Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Grobe rozhodlo odpredať časť obecného pozemku, parcela č. 323 s vecným bremenom.
Ţiadateľ na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na oddelenie
pozemku a vyznačenie vecného bremena – práva uloţenia inţinierskych sietí, znaleckého
posudku, kúpno - predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra. Všetky náklady spojené
s vkladom do katastra hradí ţiadateľ.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
9. Diskusia

Uznesenie č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe prijíma návrh na zriadenie jednosmernej ulice od
fary Evanjelickej cirkvi a. v. po most pri Obecnom úrade.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí so znením uznesení, ktoré prečítal predseda
návrhovej komisie.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŢAL SA : 0
10. Záver zasadnutia
Vo Veľkom Grobe dňa 26.4.2011
Zapísal : Ing. Miroslav Tilinger .....................
Overil : Ing. Peter Fabuš
.....................
Patrik Marculinec
.....................
................................
Viliam Rigo
starosta obce
................................
Ing. Vladimír Fiala
zástupca starostu

