Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej
sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe
dňa 21.06.2021 o 17:00 hod.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka obce
Ing. Jana Pešková , poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ing. Robert Hámor,
Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček, Ing. Viktor
Veselovský, ospravedlnila sa Mgr. Katarína Janošťáková. Zasadnutia sa zúčastnil 1 občan.
1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. 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: Ing. Štefana Gašparoviča a Ing. Roberta Hámora
Schválené hlasovaním č.1
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

3. Starosta navrhol schváliť program zasadnutia v predloženom znení.
Schválenie programu OZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Privítanie, otvorenie.
Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2021
43. Správa z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce
za rok 2020
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovenský
Grob za rok 2020
Záverečný účet Obce Slovenský Grob za rok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2021
Prenájom pozemkov PD Chorvátsky Grob – Bernolákovo
Predaj, resp. zámena pozemku Bagin, Samuelová – oprava v písaní
Predaj pozemku C-KN parc.č.404/4 Královič – oprava v písaní
Predaj pozemku Gašparovič Drahoslav
Rôzne
Záver
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.1
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Na otázku starostu na doplnenie programu nikto nepredniesol žiaden nový návrh
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4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2021– svoj návrh prezentovala
Ing. Pešková, hlavný kontrolór obce, vybrala si rôzne okruhy na kontrolu na ďalšie
obdobie
Schválené uznesením č.2
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

5. Správa č.43 z vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce
za rok 2020 – pravidelne každý rok sa vykonáva pred schválením záverečného účtu,
hlavná kontrolórka obce Ing. Pešková skonštatovala len jedno malé pochybenie, inak
všetko v poriadku.
Vzaté na vedomie uznesením č.3
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovenský
Grob za rok 2020 – Ing. Pešková skúma metodickú stránku zostavenia rozpočtu, mala
k dispozícii aj audítorskú správu, skonštatovala, že záverečný účet obce Slovenský
Grob za rok 2020 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách,
obsahuje všetky súčasti, ktoré má obsahovať, venuje sa stavu a vývoju dlhu (2 úvery,
ktoré obec čerpá), bol zverejnený najmenej 15 dní pred uskutočnením zasadnutia
obecného zastupiteľstva, overený nezávislým audítorom, boli splnené všetky lehoty,
odporúča zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič
prečítal detaily z audítorskej správy nezávislého audítora Ing. Juricovej.
Schválené uznesením č.4
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. Záverečný účet Obce Slovenský Grob za rok 2020 – starosta obce JUDr. Štefan
Gašparovič zhrnul závery zo záverečného účtu, je zverejnený, bol prerokovaný na
pracovnej porade poslancami obecného zastupiteľstva, Ing. Pešková ešte doplnila, že
treba vyzdvihnúť, že aj napriek ťažkému roku obec hospodárila s prebytkom, ktorý je
určený na použitie na ďalšie obdobie, teraz presun do rezervného fondu.
Schválené uznesením č.5
Za:8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

8. Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob na rok 2021 –
jednotlivé položky objasnil starosta obce.
Schválené uznesením č.6
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

9. Prenájom pozemkov PD Chorvátsky Grob – Bernolákovo – pozemky dlhodobo
užívané poľnohospodárskym družstvom, predložili návrh zmluvy, cca 2100 m2
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Schválené uznesením č.7
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

10. Predaj, resp. zámena pozemku Bagin, Samuelová – oprava v písaní – pri predaji pani
Piačekovej sa zmenili zapísaním geometrického plánu jej nehnuteľnosti výmery
pozemku – chodník, tým pádom nesedeli niektoré výmery v návrhu, konzultované aj
so Správou katastra Pezinok na základe rozhodnutia o zastavení zápisu vkladu
Zrušenie starého uznesenia
Schválené uznesením č.8
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Schválené uznesením č.9
Za: 8

11. Predaj pozemku C-KN parc.č.404/4 Královič – oprava v písaní – kupujúci si dali
zapísať geometrický plán pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy, potom
nesedeli výmery pozemkov uvedené v kúpnej zmluve
Zrušenie starého uznesenia
Schválené uznesením č.10
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Schválené uznesením č.11
Za: 8

12. Predaj pozemku Gašparovič Drahoslav – opakovane žiadal o predaj pozemku na
Pezinskej ulici pred rodinným domom vo svojom vlastníctve, ide o pozemok, na
ktorom je chodník – verejné priestranstvo, nie je v záujme obce tento pozemok predať
Schválené uznesením č.12
Za: 8

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Navrhovatelia : ,,podpísané“
zapisovateľ : ,,podpísané“ׅ
overovatelia : ,,podpísané“
starosta obce : ,,podpísané“
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