Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného v Obradnej sieni OÚ
v Slovenskom Grobe dňa 22.08.2018 o 18:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing.
Pešková a poslanci : Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová,
Mgr. Ján Juran, PhDr. Jana Matulová, Dezider Slezák, Ing. Juraj Slováček a Ing. Viktor
Veselovský
Neúčasť : ospravedlnený Ľubomír Zápražný
Zasadnutia sa zúčastnil 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 PhDr. Janu Matulovú
- za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Jurana a Ľubomíra Libiča
Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1.
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu OZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program zasadnutia OZ
Privítanie, otvorenie.
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č. 4/2018
Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2018
Rôzne
Diskusia
Záver
Schválenie programu obecného zastupiteľstva uznesením č.2
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na otázku starostu na doplnenie programu poslanci nevzniesli žiaden návrh.
Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané kvôli úprave rozpočtu.
4. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č. 4/2018
- jednotlivé položky objasnil starosta obce JUDr. Gašparovič
Vzaté na vedomie uznesením č.3
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové opatrenie č.6 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2018
- jednotlivé položky objasnil starosta obce JUDr. Gašparovič
Schválené uznesením č. 4.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Starosta obce sa po skončení oficiálnej časti rokovania spýtal na pripomienky
poslancov .
- Mgr. Juran - na multifunkčnom ihrisku na školskom dvore sú poškodené držiaky
basketbalových košov, či by sme ich mohli vymeniť – starosta prisľúbil problém
vyriešiť
- P. Veselý mal pripomienku k premávke po Hlavnej ulici, pred jeho domom je
jama na vozovke, spôsobuje to pri prejazde najmä vysokotonážnymi autami veľký
hluk
- Starosta obce JUDr. Gašparovič odpovedal : dnes na zasadnutí vlády bola
schválená dotácia na rekonštrukciu vozovky – Pezinok-Viničné-Senec, malo by sa
začať už v septembri, počas tejto rekonštrukcie by sa mal znížiť prejazd vozidiel,
potom sa bude prehodnocovať značenie ciest tretej triedy, ktoré by malo zamedziť
prejazdu týchto vozidiel, v pláne Regionálnych ciest je j nový povrch vozovky
Hlavná ulica od Reštaurácie u gazdu po Chorvátsku ulicu pri dome kultúry
- Starosta obce ďalej informoval o aktivitách v obci v poslednom období : Slovak
Lines zaviedli nový harmonogram spojov, zhustenie spojov do Bratislavy,
skúšobná prevádzka bude vyhodnotená, v obci boli namontované merače rýchlosti,
vyasfaltovaný povrch na miestnych komunikáciách Lipová a Školská, bude sa
pokračovať Novou ulicou, po prácach realizovaných Západoslovenskou
distribučnou a.s. sa opraví aj Lúčna ulica, škôlka v starej škole je už skolaudovaná,
v Malom raji je nainštalovaná nová autobusová zastávka, vo veľkej sále domu
kultúry sme opravili parkety, pracuje sa na kanalizácii na Chorvátskej, máme
prísľub od BVS a.s., že do konca roka 2018 dokončia celú ulicu, máme už
vypracovaný projekt na škôlku v Malom raji, predpokladaná cena je 2 milióny Eur
- P. Veselý sa pýtal na obyvateľa na Pezinskej ulici, kde je veľký neporiadok –
legálny majiteľ nehnuteľnosti robí všetky kroky pre to, aby mohol svoju
nehnuteľnosť užívať, pôvodný nájomca sa má vysťahovať do 24.08.2018, mal by
rešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu
- starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič ukončil zasadnutie
navrhovatelia : Ing. V. Veselovský, PhDr. J.Matulová.................................................................
zapisovateľ : Bc. M. Jajcayová.....................................................................................................
overovatelia : Mgr. J. Juran, Ľ. Libič............................................................................................
Starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič.......................................................................................................

