
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

9.8.2016 v priestoroch Obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

Uznesenie  č. 1 - IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Mgr. Ján Juran a poslanec  Ing. 

Štefan Gašparovič    

b) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Bc. Martina Jajcayová; 

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ľubomír Libič a poslanec  

Dezider Slezák 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Na výzvu starostu o doplnenie programu reagovala pani poslankyňa Jarošová, žiada doplniť 

do programu bod Monari. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  1 

proti:  6 

zdržal sa: 0 

 

Starosta predniesol návrh na doplnenie poslanca oprávneného sobášiť – Ing. Viktor 

Veselovský. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu program s doplnením o bod rokovania: Schválenie 

poslanca oprávneného sobášiť.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 3 – IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 

3/2016 o financovaní Základnej umeleckej školy, Materskej školy a školských zariadení, 

ktoré pôsobia na území obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4. - IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu 

rozpočtu na rok 2016 navýšením príjmov o 35.286,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 67.941,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.175.496,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.137.317,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zriadenie vecného bremena 

v prospech obce Slovenský Grob podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že nehnuteľnosti sa využívajú ako 

miestne komunikácie – Športová ulica a Vinohradnícka ulica. Právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu sa zriaďuje bezodplatne.  

Povinní z vecného bremena: 

 Ján Jajcay, Záhradná 29, Slovenský Grob – parc.č. 3022/6 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 380 m2(zaťažená nehnuteľnosť, parc. Reg. C, vlastníctvo 

zapísané na LV č. 290 v podiele 1/1 – ine. 

 Katarína Filipovičová, rod. Pekníková, Vajnorská 54, Bratislava – parc. Č. 3023/4 – 

orná pôda o výmere 391m2 (zaťažená nehnuteľnosť), parc. Reg. C, vlastníctvo 

zapísané na LV č. 756 v podiele 1/1 – ine. 

 Janka Galová, rod. Maulerová, Športová 3, Slovenský Grob – parc. Č. 3025/59 – 

zastavané plochy a nádvoriao výmere 1371 m2 vytvorený GP č. 64/2016 zo dňa 

20.7.2016 (zaťažená nehnuteľnosť), parc. Reg. C, vlastníctvo zapísané na LV č. 766 

v podiele 1/1 – ine. 

Oprávnený z vecného bremena: 

Obec Slovenský Grob. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti vo 

vlastníctve povinného v prospech oprávneného z vecného bremena: 

- uskutočnenie inžinierskej stavby miestnej komunikácie a jej súčastí, prevádzkovanie, 

modernizáciu, opravy a údržbu 

- právo prechodu osôb a prejazdu motorových a nemotorových vozidiel, strojov 

a zariadení a ich užívanie spôsobom, na ktoré sú miestne komunikácie určené. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 6. – IV/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje poslanca oprávneného sobášiť:  

Ing. Viktor Veselovský. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Návrhová komisia Mgr. Ján Juran, Ing. Štefan Gašparovič 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice Ľubomír Libič, Dezider Slezák 

 

 

Starosta obce Mgr. Štefan Gašparovič 

 


