Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK
v Slovenskom Grobe dňa 16.02.2015 o 18:00 hod.

Prítomnosť starostu, poslancov, hlavnej kontrolórky a predsedu miestnej volebnej komisie
podľa prezenčnej listiny. Prítomných bolo aj 8 občanov obce.
1. Starosta obce Bc. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice: zamestnanec OÚ Slovenský Grob p.
Martina Jajcayová, overovateľov zápisnice: poslanec Ing. Štefan Gašparovič a Mgr.
Ján Juran, navrhovateľov Ing. Viktor Veselovský a Ľubomír Libič.
Schválení uznesením č.I..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Doplnenie programu :
Bod 9. rokovacieho poriadku – Správa o činnosti ZŠ s MŠ Slovenský Grob
- Členovia rady školy za zriaďovateľa
Bod 12 rokovacieho poriadku – Zrušenie predkupného práva
Odmena hlavnej kontrolórky obce.
Schválené uznesením č.II..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Správa o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok
2013 – predniesla pani kontrolórka, malé nedostatky, na ktoré bolo upozornené.
OZ berie na vedomie uznesením č. III..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Správa o kontrole evidencie a príjmov z krátkodobých prenájmov DK za r.2013 –
predniesla pani kontrolórka, malé nedostatky, na ktoré bolo upozornené.
OZ berie na vedomie uznesením č. IV..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti – správu predniesla pani
kontrolórka, všetko v poriadku.
OZ berie na vedomie, uznesením č. V..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob
za rok 2014 – predniesla hlavná kontrolórka, zhrnula všetky kontroly, ktoré robila
v predchádzajúcom roku. OZ berie na vedomie, uznesením č.VI..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 – predniesla pani kontrolórka, OZ
schválilo uznesením č. VII.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Slovenský Grob – prepracované po
predchádzajúcich pripomienkach p. kontrolórky. Schválené OZ uznesením č. VIII..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Koncepčný zámer rozvoja školy 2014-2019 – predniesol starosta obce, Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Slovenský Grob
za školský rok 2013/2014 – predniesol p. starosta, členovia rady školy za zriaďovateľa
– Mária Fričová, Jana Hámorová, Mgr. Ján Juran, PhDr. Jana Matulová – predniesol
p. starosta, OZ uznesením č.IX. bodom a) berie na vedomie Koncepčný zámer rozvoja
školy, bodom b) schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach a bodom c) schvaľuje
zástupcov školy.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie OŠK Slovenský Grob – každoročne sa poskytuje
dotácia na činnosť OŠK, vypláca sa po uzatvorení zmluvy na viac transferov. OZ
schválilo uznesením č. X. dotáciu vo výške 8000 €.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Rozpočtové opatrenie starostu č.1 a č.2/2014 – informáciu predniesol p. starosta –
presun v rámci kapitol rozpočtu na základe kompetencie starostu. OZ zobralo na
vedomie uznesením č. XI..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Zrušenie vecného práva – predkupného práva obce, žiadosť od p. Jajcaya
s manželkou, Pri štadióne 4, Slovenský Grob. Predniesol p. starosta, aj dôvodovú
správu – predkupné právo malo význam na pozemok, navrhuje zrušiť predkupné
právo, nakoľko na parcele 551/100 je už postavený rodinný dom, obec nevidí riziká
v zrušení predkupného práva. Schválené uznesením č. XII..
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke - predniesol p. starosta, počas celých 5 rokov
poberala len plat, okrem kontroly aj poradí pri riešení problémov. Schválené
uznesením číslo XIII. Vo výške 500 € jednorazovo.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. Diskusia :
p. Fričová, Ružová ul. – upozornila na porušenie vozovky na Družstevnej ulici
v úseku, kde sa robila posledná etapa kanalizácie, upozornila na skoré zapínanie
osvetlenia – prestavia zamestnanci OÚ,práca s mládežou – treba podchytiť deti od
10.rokov, je ochotná robiť dozor, v priestoroch napríklad bývalej knižnice, overiť
zmluvu s Galovičovými a priestory knižnice
p. Hámorová, Pezinská ul. – za ulicou Lúčna je v ceste šachta bez poklopu, volal už
viackrát aj na vodárne, stále sa nezakryla, nebezpečie úrazu
p. Minarovič Vladimír, Vajnorská cesta – v akom stave a či vôbec je vypracovaný
projekt na kanalizáciu na Vajnorskej cetse – odpovedal poslanec Mgr. Ján Juran
p. Hámorová, Pezinská ul. – otázka na zjednosmernenie Poštovej a Školskej ulice –
odpovedal p. starosta, rieši sa s p. Kubaliakom, PZ SR Bratislava
p. Minarovičová, Hámorová za Cech husacinárov – otázka ohľadne parkovania, prečo
sú rôzne kritériá pri posudzovaní počtu parkovacích miest, ako môže byť vydané
povolenie na prevádzku, keď nemá zabezpečený dostatok parkovacích plôch
(p.Haško), prečo sa nevyberá za parkovanie na verejnom priestranstve – odpovedali
viacerí poslanci, stavebné povolenia vydáva stavebný úrad vo Viničnom, na
kontrolovanie parkovania nie je dostatok pracovníkov OÚ a obec nemá potrebné
kompetencie, na zriadenie Obecnej polície nie sú prostriedky, Ing, Gašparovič
vypracúva VZN o verejnom poriadku, kde sa budú riešiť viaceré veci
p. Fričová, Ružová ul. – námietky voči ,,,lepeniu,, opráv strechy DK, bolo jej
vysvetlené, že oprava strechy sa robí po etapách, je hlavne finančne náročná a práce sú

podmienené dobrým počasím, bude sa v čo najskoršom možnom termíne realizovať,
lebo zateká do priestorov a ničí sa stavba aj zariadenie
p. Javorková, Lipová ul. – prečo sa svieti celoročne večer na terase DK, upozornila na
problémy s parkovaním, aj na Lipovej ulici – na terase sa svieti kvôli bezpečnosti –
nebude zdevastovaná
p. Veselý – prečo sa stále nerieši zákaz prejazdu kamiónov – už viackrát na to
apeloval – odpovedal starosta obce, riešilo sa aj s políciou, naša cesta vyhovuje takejto
premávke, ale napriek tomu prednesie na stretnutí s p. Frešom, predsedom BSK vo
štvrtok 19.02.2015, aký máme benefit z prejazdu betonárskych áut – povolenie na
prevádzku sa bude riešiť tento rok, lebo v máji končí, p. Juran povedal, ako firma
prispela do obce, kanalizácia na Hlavnej – podaná žiadosť na dokončenie celej dediny,
projekt je spracovaný, brzdia nás len finančné prostriedky, zničený chodník od
Reštaurácie u Gazdu po DK – projekt je spracovaný, rieši sa cesta, ako získať
prostriedky a odstrániť tento stav
p. Javorková, Lipová ul. – počula o zatekaní strechy počas oslavy v modrom salóniku
– starosta jej vysvetlil situáciu,- prečo sa nekontroluje napájanie občanov na už
vybudovanú kanalizáciu ? , zničenie oddychovej zóny pri kaplnke na Lipovej ulici –
voľný pohyb psov a veľa exkrementov – celoslovenský problém, a nielen v tejto
lokalite obce, námietky voči ohodnoteným občanom na oslavách 800.výročia obce –
kto ich určoval ?, žiada ospravedlnenie od obce pre svojho manžela.

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ľubomír Libič
zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová
overovatelia : Ing. Štefan Gašparovič, Mgr. Ján Juran
starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič

