Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej
sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe
dňa 19.07.2021 o 17:00 hod.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka obce
Ing. Jana Pešková sa ospravedlnila, poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ing.
Robert Hámor, PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Viktor Veselovský,
ospravedlnili sa Ľubomír Libič, Mgr. Katarína Janošťáková a Ing. Juraj Slováček. 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. Roberta Hámora
- za overovateľov zápisnice: PhDr. Janu Matulovú a Ingrid Noskovičovú
Schválené hlasovaním č.1
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

3. Starosta navrhol schváliť program zasadnutia v predloženom znení.
Schválenie programu OZ :
1. Privítanie, otvorenie.
2. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Novostavba elokovaného
pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob“ realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73
3. Rozpočtové opatrenie č.2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob
4. Záver
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.1
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Na otázku starostu na doplnenie programu bol predložený nový návrh:
„Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenský Grob
na obdobie rokov 2014 – 2022, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov“
4. Doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva: Schválenie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenský Grob na obdobie rokov 2014 –
2022, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov.
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Schválenie uznesením č.2
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

5. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Novostavba elokovaného
pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob“ realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 – k podaniu žiadosti treba predpísané
prílohy v zmysle výzvy, treba sa zaviazať, že budeme spolufinancovať výstavbu
z vlastných zdrojov. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce (na úhradu neoprávnených výdavkov v dôsledku výpočtu finančnej
medzery a neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie aktivít projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP).
Schválené uznesením č.3
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu Obce Slovenský Grob – navýšenie
rozpočtu na mzdy pre ZŠ s MŠ Slovenský Grob, rozšírenie školského klubu o dve
triedy
Schválené uznesením č.4
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenský Grob na obdobie rokov
2014 – 2022, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Slovenský Grob na obdobie rokov 2014 – 2022 je zverejnený na webovom sídle obce.
Schválené uznesením č.5
Za: 6

Zdržal sa : 0

Proti : 0

8. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič po vyčerpaní programu ukončil zasadnutie.
Navrhovatelia : Ing. V.Veselovský, Ing. R. Hámor ,,podpísané“
zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová ,,podpísané “
overovatelia : PhDr. J.Matulová, I.Noskovičová
starosta obce : JUDr. Š.Gašparovič ,,podpísané“
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,,podpísané“

