Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v DK
v Slovenskom Grobe dňa 14.12.2015 o 17:00 hod.

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce, hlavná kontrolórka Ing. Pešková a poslanci : Mgr.
Ján Juran, PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič, Ing. Juraj
Slováček, Dezider Slezák, Ing. Štefan Gašparovič a Ľubomír Zápražný. Neprítomný Ing.
Viktor Veselovský.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 občanov.
1. Starosta obce Bc. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
2. Starosta navrhol:
- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová,
- za overovateľov zápisnice: PhDr.et Mgr. Oľgu Jarošovú a Dezidera Slezáka
- za navrhovateľov poslancov Mgr. Jána Jurana a Ing. Juraja Slováčka
Schválené uznesením č.1.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Schválenie programu OZ :
Program zasadnutia OZ
1. Privítanie, otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2016
4. Rozpočet na rok 2016
5. Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu r.2015
6. Dodatok č.1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
7. VZN č. 3/2015 o povinnom zápise dieťaťa
8. VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti
9. VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za drobný stavebný odpad
10. Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce – kanalizácia Monari
11. Zámena nehnuteľností – manželia Miklošíkovci
12. Správa z kontroly zverejňovania dokumentov
13. Záznam o kontrole rozúčtovania nákladov na spoločný školský úrad za I. polrok
2015
14. Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2014
15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
16. Žiadosť o dotáciu pre zväz záhradkárov
17. Žiadosť o dotáciu pre CVČ Modra
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
- Ing. Slováček požiadal o doplnenie bodu – odmena pre hlavnú kontrolórku Ing.
Peškovú, vo výške 500,- EUR
- starosta obce Bc. Štefan Gašparovič navrhol zvýšenie odmeny pre Ing.
Veselovského, zástupcu starostu, na 300,- EUR mesačne
Schválené uznesením č.2.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2016
- predniesol Mgr. Ján Juran, OZ berie na vedomie uznesením č. 3.

Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Rozpočet na rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017-2018
Starosta obce objasnil jednotlivé položky rozpočtu, je zostavený ako prebytkový,
predpokladáme výdavky v súvislosti s výstavbou MŠ, na mzdy nových pracovníkov,
náklady na energie.
Schválenie rozpočtu na rok 2016 a vzatie na vedomie návrhu rozpočtu na roky 20172018 uznesením č. 4
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu r.2015
predniesol starosta obce, úpravy rozpočtu sa robia z dôvodu aktualizácie, napr. po
poskytnutí dotácií.
Schválené uznesením č.5
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Dodatok č.1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
objasnil starosta obce, ide o presuny medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu, v roku
2015 bol limit vo výške 4000,- EUR, na rok 2016 vo výške 20000,- EUR, všetky
zmeny sa potom prenášajú do rozpočtových opatrení, ktoré sa schvaľujú.
Schválené uznesením č.6.
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. VZN č.3/2015 o povinnom zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – zmena
termínu zápisu na doporučenie ministerstva školstva.
Schválené uznesením č. 7
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. VZN č.4/2015 o dani z nehnuteľnosti – dorovnávanie dane v zmysle zákona
Schválené uznesením č. 8
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za drobný stavebný odpad, v zmysle nového
zákona o odpadoch
Schválené uznesením č. 9
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

10. Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce – kanalizácia Monari, spol s.r.o. do
výlučného vlastníctva obce, kúpna cena 1,- EUR
Schválené uznesením č. 10
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11. Zámena nehnuteľností – manželia Miklošíkovci
- výmena obecného pozemku za pozemok Miklošíkových, prípad hodný
osobitného zreteľa
Schválené uznesením č.11
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12. Správa z kontroly zverejňovania dokumentov
- Predniesla Ing. Pešková, robila ju po prvýkrát, z roku 2014 sú nedostatky, v roku
2015 bola väčšina odstránená, pri zverejňovaní faktúr nedoststky odstránené
01.09.2015, zverejňovanie objednávok bude odstránené do konca roka 2015
OZ zobralo správu na vedomie uznesením č. 12
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

13. Záznam o kontrole rozúčtovania nákladov na spoločný školský úrad za I. polrok 2015
- bez nálezu, preto bol vyhotovený záznam, nie správa, predniesla Ing. Pešková
OZ zobralo na vedomie uznesením č. 13
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

14. Konsolidovaná výročná správa Obce Slovenský Grob za rok 2014
- predniesol starosta obce, správa je overená audítorským úradom
OZ zobralo na vedomie uznesením č. 14
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ
Slovenský Grob
- každoročne vyhotovuje ZŠ s MŠ, predniesol starosta obce
OZ zobralo na vedomie uznesením č. 15
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

16. Žiadosť o dotáciu pre zväz záhradkárov
- Schválené vo výške 1000,- EUR uznesením č. 16
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

17. Žiadosť o dotáciu CVČ Modra, VZN č. 6/2015
- Ing. Pešková vzniesla námietku voči textu VZN, treba ho ujasniť
- body stiahnuté z rokovania, prenáša sa na budúce OZ
18. Doplnený bod programu - odmena hlavnej kontrolórky
- návrh pred schvaľovaním programu predniesol Ing. Slováček, navrhol odmenu
vo výške 500,- EUR, všetci jednoznačne za
Schválené uznesením č. 17
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

19. Doplnený bod programu – zvýšenie odmeny starostu od roku 2016 na 300,- EUR
mesačne
OZ berie na vedomie uznesením č. 18
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

20. Rôzne
- Ing. Pešková – predloží plán kontrol na rok 2016na prvom riadnom OZ, žiada
o poslancov o podnety na kontroly
21. Diskusia
- JUDr. Štefan Jajcay – ako prezident OŠK aj nový obyvateľ, podnety pre obec
z hľadiska bezpečnosti treba doriešiť zrkadlo pri výjazde z Monari, v zimných
mesiacoch je zrkadlo nefunkčné, starosta sa vyjadril, že požiadame BSK
o vyhrievané zrkadlo
verejné osvetlenie 2 týždne nesvietilo – už bolo opravené
znečisťovanie prostredia psíčkármi, zimná údržba ciest
- Za OŠK – podľa schvaľovaného rozpočtu je podľa neho finančná situácia obce
dobrá, žiada obec o finančné príspevky pre OŠK v čo najvyššej možnej miere,
podajú si žiadosť v zmysle príslušného VZN, starosta znova zdôvodnil prebytok
rozpočtu, p. Slezák z PD Viničné – Slovenský Grob sa vyjadril k zimnej údržbe,
ktorú pre obec robia, úzke cesty, parkovanie áut v ceste a na chodníku
- občan z Monari – on má síce zakúpené parkovacie miesto, ale ostatní parkujú
mimo vyznačených miest, zlá priechodnosť chodníkov, nedostatok zelených
plôch pre deti starosta objasnil, že celé sídlisko je obytná zóna, preto chodníky
nemôžu byť vybudované
- vysoký poplatok za psa v bytovom dome, za poplatok nedostávajú občania
žiadnu službu, ako napr. smetné koše na psie exkrementy
- p. poslanec Zápražný sa vyjadril, že problém s parkovaním je v celej obci, aj
v iných obciach a mestách
- obyvatelia – od začiatku vraj bola lokalita prezentovaná úplne inak, obyvatelia
sú veľmi nespokojní, prečo obec stále cúva a nerieši problém, pán poslanec
Juran sa odvolal na kolaudáciu, zodpovednosť stavebného úradu, aby
skolaudoval objekty s dostatočným počtom parkovacích miest
- obyvatelia – dennodenne riešia stále tie isté problémy, žiadajú aspoň ošetriť
príjazdovú cestu, aby sa v zime dalo prejsť, je nebezpečné pre mamičky s deťmi
chodiť na prechádzky, lebo ľudia nedodržiavajú pravidlá pre obytnú zónu,
vyjadril sa znova starosta, že lokalita bola naplánovaná dávno, prebehol celý
proces územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia, pozemky sú
súkromné, nie obecné, pán Juran prisľúbil, že si pôjdeme pozrieť parkovanie
a budeme hľadať možnosti
- otázka k detskému ihrisku – obec vraj dostane do majetku pás medzi bytovkami,
aký má s pozemkom plán ? ako plánuje skultúrniť prostredie ? lebo obyvatelia sa
vraj chystajú odchádzať starosta sa vyjadril, že vieme riešiť ihrisko až vtedy, keď
budeme mať pozemok, najlepšie by bolo formou občianskeho združenia, ktoré by
si založili obyvatelia
- či sa plánuje útulok pre zvieratá ? pohybuje sa veľa voľných zvierat, psov aj
mačiek
- obyvateľky nových vila domov majú problémy s komunálnym odpadom,
kontajnery im nestačia, len čo kontajnery vysypú, hneď sú znova plné, radi by si
ich ohradili a uzamykali priestor, nakoľko aj okoloidúce autá tam vynášajú smeti
zo strany obce im bolo doporučené riešiť tento problém cez správcu bytového
domu

-

p. Veselý žiada, aby sme nových obyvateľov pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt
upozorňovali na povinnosť separovať odpad, jeho noví susedia stále pália odpad
v záhrade, znečisťujú tým prostredie

navrhovatelia : Mgr. Ján Juran, Ing. Juraj Slováček
zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová
overovatelia : PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, Dezider Slezák
starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič

