Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej
sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe
dňa 14.12.2020 o 17:00 hod.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka obce
Ing. Jana Pešková , zamestnankyňa obecného úradu Mgr. Viera Žilková, poslanci Ing. Rudolf
Čech, Ing. Robert Hámor, Mgr. Katarína Janošťáková, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová,
Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček, ospravedlnili sa Ing. Štefan Gašparovič a Ing.
Viktor Veselovský . Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania.
1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol schváliť program zasadnutia v predloženom znení.
Schválenie programu OZ :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Privítanie, otvorenie.
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2021
38. Správa z kontroly prípravy a realizácie investičnej akcie ,,Obnova asfaltového
povrchu Záhradná a ul. Pri štadióne" uskutočnenej v r.2019
39. Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN
4/2016 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok
2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020
VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení na území obce Slovenský Grob
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad
VZN o podmienkach držania psov na území obce Slovenský Grob
VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Prenájom časti pozemku C-KN parc.č.538/16
Predaj pozemku C-KN parc.č.469/3 Čech
Predaj pozemku C-KN parc.č.574/33 a E-KN parc.č.367/301 Gaštanová
Predaj pozemku C-KN parc.č.404/4 Královič
Predaj pozemok C-KN parc.č.367/16 Piačeková
Žiadosť o zníženie nájmu B+J Trans s.r.o.
Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.4/2020
Rozpočtové opatrenie č.5/2020 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok
2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce
Slovenský Grob na roky 2021-2023
Programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2021 a obdobie 2022-2023
Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob
a) Obecný športový klub Slovenský Grob
b) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob
c) Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob
Rôzne
Záver
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Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva hlasovaním č.1
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

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. Juraja Slováčka a Mgr. Katarínu Janošťákovú
- za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Libiča a Ing. Roberta Hámora
Schválené uznesením č.1
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

4. Na otázku starostu na doplnenie programu poslanec Ing. Juraj Slováček navrhol
doplniť bod programu – úprava platu hlavnej kontrolórky obce.
Doplnenie programu o bod programu ,,Úprava platu hlavnej kontrolórky"
Schválené uznesením č. 2
Za:7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2021
- plán kontrolnej činnosti predstavila hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Pešková, ide
o pravidelné kontroly, väčšia kontrola bude činnosť ZŠ s MŠ
Schválené uznesením č.3
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. 38. Správa z kontroly prípravy a realizácie investičnej akcie ,,Obnova asfaltového
povrchu Záhradná a ul. Pri štadióne" uskutočnenej v r.2019 – Ing. Pešková
skonštatovala, že kontrolovaná vybraná investičná akcia bola realizovaná v súlade
s platnými právnymi predpismi
Vzaté na vedomie uznesením č.4
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. 39. Správa z kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN
4/2016 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok
2019 – Ing. Pešková ozrejmila výsledky kontroly, nakoľko za rok 2018 bolo viacero
nedostatkov zistených kontrolou, znova sa sústredila na túto činnosť, za rok 2019 sa
nedostatky neopakovali, všetko bolo zrealizované v súlade s VZN o poskytovaní
dotácií, bez nedostatkov
Vzaté na vedomie uznesením č.5
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský
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rok 2019/2020 – bola vypracovaná základnou školou, schválená Radou školy,
prerokovaná na pracovnej porade obecného zastupiteľstva, Ing. Pešková vyzdvihla
zvýšenie úrovne správy oproti predchádzajúcim rokom, budeme túto pochvalu tlmočiť
riaditeľovi ZŠ s MŠ
Vzaté na vedomie uznesením č.6
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

9. VZN 3/2020 financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení na území obce Slovenský Grob – do rozpravy sa prihlásila Mgr. Viera
Žilková, právnik obce, návrhy všetkých VZN boli všetky zverejnené v zmysle
zákonných požiadaviek na stránke obce, od občanov neboli prijaté žiadne
pripomienky, do textov VZN boli zapracované pripomienky hlavnej kontrolórky Ing.
Peškovej, účinnosť VZN bude od 01.01.2021
Schválené hlasovaním o VZN 3/2020
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

10. VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad
Schválené hlasovaním o VZN 4/2020
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

11. VZN 5/2020 o podmienkach držania psov na území obce Slovenský Grob
Schválené hlasovaním o VZN 5/2020
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

12. VZN 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby – VZN vypracovala PhDr. Jana Matulová, bolo prerokované ako aj všetky
ostatné na pracovnej porade obecného zastupiteľstva
Schválené hlasovaním o VZN 6/2020
Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Prenájom časti pozemku C-KN parc.č.538/16 – pozemok je pod existujúcim
futbalovým ihriskom, Mgr. Horská ho nadobudla v dedičskom konaní
Schválené uznesením č.7
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

14. Predaj pozemku C-KN parc.č.469/3 Čech – v prípade všetkých predajov
schvaľovaných na dnešnom zastupiteľstve ide o pozemky obce pod rodinnými
domami, ktoré sa z hľadiska priestorového riešenia nedajú využiť inak
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Schválené uznesením č.8
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

15. Predaj pozemku C-KN parc.č.574/33 a E-KN parc.č.367/301 Gaštanová
Schválené uznesením č.9
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

16. Predaj pozemku C-KN parc.č.404/4 Královič
Schválené uznesením č.10
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

17. Predaj pozemok C-KN parc.č.367/16 Piačeková
Schválené uznesením č.11
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

18. Žiadosť o zníženie nájmu B+J Trans s.r.o. – z dôvodu pandémie COVID-19 sú
uzatvorené celé priestory domu kultúry, nie je možné prevádzkovať reštauráciu,
odpustenie nájmu vo výške 90 % na obdobie 01.10.2020 – 31.12.2020. Ak vyjde
výzva na Ministerstve hospodárstva, budeme riešiť ako v prvej vlne pandémie.
Schválené uznesením č.12
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

19. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.4/2020 – v rozpočtovom
opatrení sú zapracované transfery súvisiace so sčítaním obyvateľov, činnosť
stavebného úradu, výstavby cyklotrasy, tovary a služby – jednotlivé položky ozrejmil
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
Vzaté na vedomie uznesením č.13
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

20. Rozpočtové opatrenie č.5/2020 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok
2020 – opäť starosta obce JUDr. Gašparovič vysvetlil jednotlivé položky
rozpočtového opatrenia, jednotlivé príjmy a výdavky, po úprave rozpočtu vychádza
prebytok vo výške 50.467,- Eur
Schválené uznesením č.14
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

21. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu obce
Slovenský Grob na roky 2021-2023 – Ing. Pešková, hlavná kontrolórka obce
skonštatovala, že preskúmala náležitosti predloženého návrhu rozpočtu , bol riadne
v zákonnej lehote zverejnený na stránke obce, je vyhotovený podľa platnej metodiky,
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boli dodržané všetky pravidlá zostavovania rozpočtu, návrh zohľadňuje hospodárenie
obce v predchádzajúcich rokoch, odporúča návrh schváliť v predloženom rozsahu.
Vzaté na vedomie uznesením č.15
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

22. Programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2021 a obdobie 2022-2023
Schválené uznesením č.16
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

23. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Obce Slovenský Grob
d) Obecný športový klub Slovenský Grob vo výške 20000,- Eur
e) Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob vo výške 2500,- Eur
f) Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob vo
výške 1800,- Eur – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič uviedol, že všetky
organizácie, ktoré žiadajú o dotáciu, aktívne pracujú, sú nápomocné pri
brigádach v obci, pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí, Ing.
Pešková podľa dostupných informácií o stave vyúčtovania dotácií
poskytnutých v roku 2020 doporučuje podmieniť čerpanie dotácie podaním
vyúčtovania v riadnom termíne do 15.12.2020
Schválené uznesením č.17
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

24. Doplnený schválený bod programu – úprava platu hlavnej kontrolórky, návrh poslanca
Ing. Juraja Slováčka, zvýšenie mesačnej odmeny na výšku 30 % zo základného platu
pri zachovaní úväzku 25 % s účinnosťou od 01.01.2021
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.
Schválené uznesením č.18
Za: 7

Zdržal sa : 0

Proti : 0

25. Rôzne:
- nikto z prítomných sa neprihlásil so žiadnym príspevkom
- starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič sa všetkým poslancom, hlavnej kontrolórke
aj zamestnancom obce poďakoval za prácu v ťažkom roku 2020, aj napriek
obmedzeniam v súvislosti s pandémiou COVID -19 sme veľa stihli, dokončiť
cyklotrasu, vyvíjať aktivity smerujúce k výstavbe novej materskej a základnej
školy, dúfa, že v novom roku sa budeme môcť stretávať aj pri iných
príležitostiach, nielen pracovných, poprial všetkým pekné sviatky a lepší rok 2021
26. Záver – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil
rokovanie.
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Navrhovatelia : Ing. J.Slováček, Mgr. K.Janošťáková
zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová ,,podpísané"
overovatelia : Ľ.Libič, Ing. Robert Hámor

,,podpísané"

starosta obce : JUDr. Š.Gašparovič ,,podpísané"
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,,podpísané"

