Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK
v Slovenskom Grobe dňa 30.11.2015 o 18:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci : Mgr.
Ján Juran, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj
Slováček, Dezider Slezák, Ing. Štefan Gašparovič, Viktor Veselovský a Ľubomír Zápražný.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 5 občanov.
1. Starosta obce Bc. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za overovateľov zápisnice: Ing. Štefana Gašparoviča, PhDr.et Mgr. Oľgu Jarošovú
- za navrhovateľov poslancov Ing. Viktora Veselovského a Mgr. Jána Jurana
Schválené uznesením č.I..
Za: 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Schválenie programu OZ :
Program zasadnutia OZ
Privítanie, otvorenie.
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba hlavného kontrolóra
Rôzne
Diskusia
Záver
Schválené uznesením č.II..
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Voľba hlavného kontrolóra
PhDr. et Mgr. Jarošová za komisiu na otváranie obálok zhodnotila prišlú prihlášku ,
zhrnula požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra, požadované doklady, Ing.
Pešková spĺňa všetky požiadavky.
Ing. Veselovský – objasnil legislatívne podmienky voľby hlavného kontrolóra,
nadpolovičná väčšina poslancov, plat hlavného kontrolóra.
Voľba – 1 kanditát – Ing. Pešková, všetci poslanci hlasovali za , uznesenie č.3.
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Rôzne – nikto nepredniesol žiaden návrh
5. Diskusia
p. Veselý, Hlavná ul. – znova námietky voči doprave, nadmerný pohyb nákladných
automobilov, navážajú zeminu
starosta sa vyjadril, že cesta nie je miestna, nevieme obmedziť dopravu, čakáme na
stanovisko BSK
p. poslanec Mgr. Juran navrhol, aby sme na ďalšie obecné zastupiteľstvo pozvali
zástupcov Regionálnych ciest a BSK, aby sme znova napísali žiadosť o vyjadrenie
k žiadosti na uzatvorenie cesty pre nákladnú dopravu
Družstevná ulica (4 zúčastnení obyvatelia) – prejazd automobilov betonárky po ulici,
otrasy, prašnosť, zintenzívnenie dopravy, veľká rýchlosť, umývacie auto prešlo po
ulici od dohody 2x, znova požiadavka petičného výboru na riešenie situácie,
dodržiavanie dohody zo strany prevádzkovateľa betonárky
p. poslankyňa PhDr. et Mgr. Jarošová navrhla meranie hlučnosti a prašnosti,

z diskusie vyšlo veľa návrhov : zjednosmernenie ulice ? obmedzenie rýchlosti ? na 30
km/h, zníženie tonáže automobilov? (Ing. Kubaljak ) meranie rýchlosti policajtami ? či
cesta spĺňa podmienky ? presunutie parkovania áut dozadu areálu ? obmedzenie
činnosti – prevádzková doba ?
zástupca starostu Ing. Veselovský žiada vyhľadať v archíve žiadosť o prevádzkovanie
a odpoveď, ktorá bola odoslaná z úradu
6. Starosta ukončil zasadnutie, poďakoval za účasť a podnety.

navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran
zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová
overovatelia : Ing. Štefan Gašparovič, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová
starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič

