Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 10.05.2018 o 17:30 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci :, Ing.
Štefan Gašparovič, Mgr. Ján Juran, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Dezider Slezák,
Ing. Juraj Slováček a Ing. Viktor Veselovský, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová a Ľubomír
Zápražný , 1 obyvateľ obce
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 navrhovateľov poslancov Ing. Viktora Veselovského a Ľubomíra Libiča
- za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Jurana a Ing. Juraja Slováčka
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1.
Za:9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu OZ :
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia OZ
Privítanie, otvorenie.
Spoluúčasť na financovaní projektu rekonštrukcie interiéru telocvične - schválenie
Rozpočtové oparenie č.3 na zmenu rozpočtu Obce Slovenský Grob
Záver
Program schválený uznesením č.2
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na doplnenie programu neboli prednesené žiadne návrhy.
4. Spoluúčasť na financovaní projektu rekonštrukcie interiéru telocvične – schválenie.
Uznesenie je potrebné k podaniu žiadosti na MŠVVAŠ SR.
Schválené uznesením č.3
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové oparenie č.3 na zmenu rozpočtu Obce Slovenský Grob – zahrnutá položka
potrebná ako spoluúčasť pri financovaní projektu rekonštrukcie telocvične, zdroje
budú z poplatku za rozvoj, ktorý sme začali vyrubovať v zmysle VZN o poplatku za
miestny rozvoj od 01/2018
Schválené uznesením č.3 a) a b).
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Starosta informoval poslancov o tom, že nám bola schválená žiadosť na kompostéry,
žiadosť na cyklotrasu Viničné – Slovenský Grob je už tesne pred podaním,
nasledujúca porada bude asi o dva týždne.
7. Pán Šefčík žiadal o pomoc pri riešení situácie so susedom na Pezinskej, starosta mu
vysvetlil, aké všetky kroky sme v súčinnosti s rôznymi úradmi podnikli, je nový
majiteľ nehnuteľnosti, ktorý sa snaží situáciu vyriešiť.
8. Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
navrhovatelia : Ing. Viktor Veselovský, Ľubomír Libič..............................................................
zapisovateľ : Martina Jajcayová....................................................................................................
overovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Juraj Slováček..................................................................
starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič........................................................................................................

