Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 15.03.2017 o 18:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci : Ing.
Štefan Gašparovič, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, PhDr. Jana
Matulová, Ing. Juraj Slováček, Ing. Viktor Veselovský a Ľubomír Zápražný
Neúčasť : poslanec Dezidrs Slezák - ospravedlnený
Na zasadnutí sa zúčastnilo cca 50 občanov.
1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Libiča a Ing. Juara Slováčka
- za navrhovateľov poslancov Mgr. Jána Jurana a Ing. Viktora Veselovského
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1.
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Ing. Juraj Slováček navrhol stiahnuť z programu rokovania bod č.5 - Zámer
nakladania s nehnuteľnosťami – predaj pozemok Poľná ul., kupujúci Miroslav
Vrablanský a manž. Kvetoslava, Juraj Pokorný a manž. Zuzana, Peter Mesároš
a manž. Ivana z dôvodu doručenia protestu proti tomuto predaju
Schválené uznesením č.2.
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Schválenie programu OZ :
Program zasadnutia OZ
1. Privítanie, otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017
4. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – odkúpenie nehnuteľnosti do majetku Obce
Slovenský Grob –,,Obytná zóna Manor – Slovenský Grob (Zátišie)"
5. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – predaj pozemok Poľná ul., kupujúci Miroslav
Vrablanský a manž. Kvetoslava, Juraj Pokorný a manž. Zuzana, Peter Mesároš
a manž. Ivana
6. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – predaj – kupujúci Júlia Suchoňová
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob za
rok 2016
8. Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti
9. Správa z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2016
10. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II.polrok 2016
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
14. Rôzne

Schválené uznesením č.3 s vypustením bodu 5 programu.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové opatrenie č.1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2017 –
predniesol starosta obce, návrh vypracovala Ing. Jana Balážová, ekonómka
Schválené uznesením č.4 v zmysle predloženého návrhu
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – odkúpenie nehnuteľnosti do majetku Obce
Slovenský Grob –,,Obytná zóna Manor – Slovenský Grob (Zátišie)"
Mgr. Juran, bol tam včera, v jednom oblúku je chodník prevalený, treba dobre
skontrolovať všetko pri preberaní do majetku obce
Starosta obce – chodí na kontrolu každý deň, priebežne si stavebníci upratujú, pred
podpisom zmluvy sa pôjde prebrať celý objekt
Schválené uznesením
nehnuteľnosťami.

č.

Za: 8

5

v zmysle

Proti : 0

predloženého

návrhu

nakladania

s

Zdržal sa : 0

7. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami – predaj – kupujúci Júlia Suchoňová – jej
rodinný dom stojí na pozemku od 60tych rokov, susedom sa predával za tú istú cenu
Schválené uznesením
nehnuteľnosťami
Za: 8

č.

6
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s

Zdržal sa : 0

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob za
rok 2016 – predniesla Ing. Jana Pešková, hlavná kontrolórka obce
Berie sa na vedomie uznesením č. 7
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti – predniesla Ing. Jana Pešková,
hlavná kontrolórka obce
Berie sa na vedomie uznesením č. 8
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Správa z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2016 – predniesla Ing. Jana Pešková, hlavná kontrolórka
obce
Berie sa na vedomie uznesením č. 9
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2016 –
predniesla Ing. Jana Pešková, hlavná kontrolórka obce, všetky uznesenia boli splnené
Berie sa na vedomie uznesením č. 10
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Rôzne :
Mgr. Juran – v akom stave je budovanie chodníka do Malého raja a Z8tišia, občania sa
ho pýtajú, kedy budú môcť deti tadiaľ chodiť do školy – starosta obce odpovedal, že
práve dnes podpisoval povolenie na výrub drevín, práce sa môžu začať
13. Diskusia :
-p. Kolenčík – dňa 15.02.2017 doručili na úrad výzvu na zmenu územného
rozhodnutia, kedy bude starosta konať ?
- p. starosta – prečítal vyjadrenie z prokuratúry a okresného úradu,
- p. Ševčík – kto to podpísal, nech to napraví, podľa neho Mgr. Juran
- p. Kolenčík – chybou štátnych orgánov sa im znížila hodnota nehnuteľností,
každému cca o 100.000
- starosta obce znovu zopakoval, že rozhodnutia už sú staršie ako tri roky, nedá sa
s nimi nič robiť
- p. Zápražný J., Záhumenná ulica – výstavba za Záhumennou ulicou, poletuje veľa
odpadu, vyvážajú tam stavebnú sutinu, pália odpad, či má volať hasičov ?
- starosta obce – ak nenastane náprava, dáme podnet na štátny stavebný dohľad
- obyvateľ z Malého raja – v decembri bolo v Pezinku stretnutie ohľadne trasovania
obchvatu Pezinka, je trasované medzi Malým rajom a Zátiším, ak má obec o tom
informácie
- starosta odpovedal, že stretnutie bolo ohľadne financovania, nie trasovania,
v územnom pláne je trasa aj na električku, celý projekt má financovať BSK,
rozhodovalo sa, ktorý úsek bude prvý financovaný, či od Modry alebo od Triblaviny,
má to byť dvojprúdová cesta, nie štvorprúdová, obce a mestá prebrali trasovanie
z územného plánu BSK, rozpráva sa o realizácii do roku 2023
- Obyvateľ z Malého raja – či sa nemôže zmeniť územný plán, je už starý, telefonoval
s pani Staníkovou z oddelenia územného plánovania BSK, podľa nej sa ešte dá
trasovanie zmeniť, projektová dokumentácia ešte nie je finálna verzia, je to ešte
v rukách obce, či majú obyvatelia Malého raja a Zátišia napísať na obec petíciu ?
- Mgr. Juran – navrhuje, aby sa starosta stretol so starostom Chorvátskeho Grobu, lebo
projekt sa týka aj ich katastrálneho územia
- starosta obce – podľa posledného vývoja práve starosta Chorvátskeho Grobu dal
vypracovať projektovú dokumentáciu a chce ju darovať BSK
- obyvateľ – či ako zástupcovia obce súhlasíme s tým, že sa nebude dať prejsť cez
cestu, či budeme čakať alebo budeme problém riešiť teraz ?
- starosta obce – bude sa informovať na BSK
- p. Veselý – dedina je už teraz zahltená vozidlami, všetci z Pezinka si chcú cestu
urýchliť prejazdom cez Slovenský Grob
- Ing. Veselovský – poverme starostu stretnutím so starostom Chorvátskeho Grobu
a s pracovníkmi BSK, na ďalšom OZ nám dá informáciu z týchto stretnutí
- starosta obce dodal, že suma, s ktorou sa uvažuje na výstavbu obchvatu z eurofondov
ešte nie je istá, uchádzajú sa o ňu ďalšie projekty
- pán z Malého raja – má výhľad na aký taký kúsok prírody, nerád by sa z obývačky
pozeral na cestu, nemali nikto pri kúpe nehnuteľností informáciu od developera o ceste
- pán z Monari – či sa bude riešiť ich situácia

- Mgr. Juran- doporučuje im komunikovať s investorom
- obyvateľ zo Zátišia – upozornil na to, že stav chodníka je už dlhšie zlý, aby to obci
neuniklo pri preberaní do majetku obce
- obyvateľ Malého raja- či sa bude zvyšovať frekvecia spojov ?
- starosta obce – každý rok dávame požiadavky na BSK, majú elektronickú štatistiku
počtu cestujúcich, budeme preposielať požiadavky občanov
p. Beier Čuperka – býva v Monari od roku 2010, či by sa dalo upratať skladisko
stavebného materiálu po pravej strane cesty do Monari, pri vchádzaní návštevníkov to
nepôsobí dobre
14. Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran .............................................................
zapisovateľ : Martina Jajcayová ...................................................................................................
overovatelia : Ľubomír Libič, Ing. Juraj Slováček........................................................................
starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič .......................................................................................................

