Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej
sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe
dňa 21.09.2020 o 17:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing.
Pešková , poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ing. Robert Hámor,Mgr.
Katarína Janošťáková, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj
Slováček, a Ing. Viktor Veselovský . Zasadnutia sa zúčastnili dvaja občania.
1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol schváliť program zasadnutia v predloženom znení.
Schválenie programu OZ :
Privítanie, otvorenie.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
5. Návratná finančná výpomoc obciam
6. Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020
7. Správa o kontrole plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv
za rok 2019
8. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020
9. Rôzne
10. Záver
1.
2.
3.
4.

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva hlasovaním č.1
Za: 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na otázku starostu na doplnenie programu nikto nenavrhol žiadne doplnenie.
3. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice
Navrhol starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za navrhovateľov poslancov Ing. Viktora Veselovského a Ing. Juraja Slováčka
- za overovateľov zápisnice: Ingrid Noskovičovú a Ľubomíra Libiča.
Schválené uznesením č.1
Za: 9

4.

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
Stanovisko predniesla Ing. Jana Pešková, hlavný kontrolór obce, bolo vypracované
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s prihliadnutím na rozpočtové pravidlá územnej samosprávy, ide o zdroje vo výške
105.511,- Eur, so splatnosťou 4 roky, začne sa splácať v roku 2024, obec spĺňa
podmienky. Celková suma dlhu obce bude 12%, podmienkou je neprekročiť 60%.
Ročné splátky – podmienka neprekročiť 25 % - splnené.
Vzaté na vedomie uznesením č. 2
Za:9

Zdržal sa : 0

Proti : 0

5. Návratná finančná výpomoc obciam
Starosta obce JUDr. Gašparovič objasnil detaily pomoci, ide o výpomoc štátu
v súvislosti s výpadkom príjmov pre obce a mestá z dôvodu epidémie Covid 19,
vyčíslený výpadok 105.511,- Eur je do konca júla 2020, Ministerstvo financií
pripravilo pomoc pre obce a mestá, Ing. Veselovský za finančnú komisiu tiež
doporučil prijať túto finančnú bezúročnú výpomoc.
Schválené uznesením č.3
Za: 9

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. Rozpočtové opatrenie č.4 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2020 –
jednotlivé položky opatrenia objasnila starosta obce
Schválené uznesením č.4
Za: 9

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. Správa o kontrole plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv
za rok 2019
Závery kontroly predniesla Ing. Pešková, išlo o kontrolu existujúcich nájomných
zmlúv na nebytové priestory, pozemky, celkom slušné plnenie zmluvných podmienok
aj platobnej disciplíny, jedno odporúčanie k prehodnoteniu nájomnej zmluvy a jedno
k plneniu podmienok na priestory OŠK
Vzaté na vedomie uznesením č.5
Za: 9

Zdržal sa : 0

Proti : 0

8. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020
Ing. Pešková uviedla, že táto kontrola sa vykonáva pravidelne, za I. polrok 2020 bolo
27 uznesení, z ktorých vyplývali 4 úlohy, v čase kontroly boli 3 splnené, 1 uznesenie
v plnení, v čase konania zastupiteľstva už tiež splnené.
Vzaté na vedomie uznesením č.6
Za: 9

Zdržal sa : 0

Proti : 0
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9. Rôzne:
-

-

-

poslanci nemali žiaden príspevok
obyvateľ z Malého raja sa pýtal na škôlku a dopravné značenie v časti Malý raj,
veľa najmä nových obyvateľov a návštevníkov nerešpektuje pravidlá, mali by byť
označené hlavné a vedľajšie cesty
Starosta obce odpovedal na otázky: pozemok sme získali od developera, bol
podpísaný dodatok na predĺženie lehoty na začatie výstavby, sme na 100%
pripravený na podanie žiadosti o eurofondy, spustenie výzvy sa stále odkladá,
posledná informácia je 10-11/2020, máme stavebné povolenie, projektovú
dokumentáciu. Škôlka bude plnohodnotná, zo začiatku 6 tried, projekt je
nastavený tak, že aj počas prevádzky sa bude dať dostavovať. Ak by nám hrozilo
nedodržanie termínu, začneme s prípojkami z vlastných zdrojov, na celú investíciu
obec nemá vlastné finančné zdroje. O ďalšom postupe budeme informmovať.
Dopravné značenie je v zmysle predpisov, tak ako bolo schválené, navyše sa
umiestnili spomaľovače, treba dodržiavať pravidlo pravej ruky a pravidlá
v obytnej zóne.
p. Veselý mal pripomienku k prostrediu pri kaplnke, z ktorej sa stalo podľa neho
cvičisko pre psy, prečo to neviem obmedziť – odpovedal starosta obce JUDr.
Gašparovič, pozemok je štátny, prebieha súdny spor s cirkvou, opakovane sme
umiestňovali zákazové tabuľky, ktoré boli odstránené, nevieme ako obec iným
spôsobom riešiť túto situáciu
prečo sa v obecnom rozhlase nehlási oznam o uskutočnení zastupiteľstva aj v deň
konania – starosta obce skonštatoval, že povinnosť obce je splnená zverejnením
oznamu na stránke obce, oznam sa hlásil aj v sobotu aj v pondelok
v doobedňajších hodinách, zasiela sa tiež mailom občanom, ktorí majú nahlásené
zasielanie mailov

10. Záver – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil
rokovanie.
Navrhovatelia : Ing. V.Veselovský, Ing. J.Slováček
zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová

,,podpísané"

,,podpísané"

overovatelia : I.Noskovičová, Ľ.Libič
starosta obce : JUDr. Š.Gašparovič

,,podpísané".
,,podpísané"
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