
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

27.6.2016, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Viktor Veselovský a poslanec  

Ing. Štefan Gašparovič    

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Mgr. Ján Juran a poslanec  

Ing. Juraj Slováček 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob rozširuje bod programu rokovania obecného 

zastupiteľstva: Sťažnosti občanov obce Slovenský Grob - časť Monari.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 1 

 

 

Uznesenie  č. 3 - III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu s doplnením bodu: Sťažnosti občanov 

obce Slovenský Grob - časť Monari.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 4 – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2015. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - III /OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na II. polrok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 6. - III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

príjmov a výdavkov obce za II. polrok 2015. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a)  berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za 

rok 2015 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a výsledku 

hospodárenia obce Slovenský Grob za rok 2015. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje 

a) záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad; 

b) použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia za rok 2015 vo výške 

133 845,75 na tvorbu rezervného fondu; 

c) použitie kladného zostatku finančných operácií za rok 2015 vo výške 55 982,59  

na tvorbu rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 10. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu 

rozpočtu na rok 2016 navýšením príjmov o 79.298,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 11.941,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.140.210,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.069.376,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 11. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 1/2016 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, 

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Slovenský 

Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 13. – III/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob súhlasí s umiestnením  sochy v tvare  husi na 

stavbe – fontáne umiestnenej v strede obce prostredníctvom Turizmus region Bratislava, 

krajská organizácia cestovného ruchu, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 42259967 na 

pozemku parcela registra E-KN, parc. č. 368 o výmere 6108 m2 – ostatné plochy, zapísaný na 

LV č. 2895, okres Pezinok, obec Slovenský Grob, k.ú. Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Návrh uznesenia :  

predložený poslankyňou PhDr. et Mgr. Oľgou Jarošovou 

 

Na základe prerokovanej sťažnosti 27.05.2016, doručenej 30.05.2016 Obecné zastupiteľstvo 

obce Slovenský Grob 

 

A. žiada 

kontrolóra obce, aby vykonal kontrolu dodržania ustanovení zákona o územnom plánovaní a 

stavebnom konaní, dodržania ustanovení VZN č. 3/07 zo dňa 13.11.2007, ktorým sa schválil 

územný plán obce Slovenský Grob pri procese vydávania rozhodnutia o zmene rozhodnutia 

o umiestnení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, 

novostavba BD s pripojením na IS- zmena bytového domu SO 01 a SO 09" vydaného pod 

č.j.0339-zmur/2014-sg zo dňa 7.11.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.11.2014, 

rozhodnutia o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných 

domov, novostavba BD s pripojením na IS- zmena bytového domu SO 09" vydaného pod 

č.j.0141-sp/2015-sg zo dňa 16.06.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť18.6.2015,rozhodnutia 

o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, 

novostavba BD s pripojením na IS- bytové domy SO 03P, SO 08M, SO 03O a parkovacie 

státia" vydaného pod č.j. 0194-sp/2015-sg zo dňa 20.08.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť 

20.08.2015, rozhodnutia o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Obytný súbor Monari 

výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS" pre bytové 

domy SO 03M a SO 03N vydaného pod č.j.0133-úr/2011-sg zo dňa 18.07.2011 ktoré 



nadobudlo právoplatnosť 12.08.2011 a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením 

,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD 

s pripojením na IS" pre bytové domy SO 03M a SO 03N vydaného pod č.j.0283-

zmsp/2010sg zo dňa 16.11.2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.12.2011. 

 

T: do 08.07.2016 

 

B. žiada 

kontrolóra obce, aby podal obecnému zastupiteľstvu správu, či rozhodnutie o zmene 

rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných 

domov, novostavba BD s pripojením na IS- zmena bytového domu SO 01 a SO 09" 

vydaného pod č.j.0339-zmur/2014-sg zo dňa 7.11.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť 

10.11.2014, rozhodnutia o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových 

a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS- zmena bytového domu  SO 09" 

vydaného pod č.j.0141-sp/2015-sg zo dňa 16.06.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť 

18.06.2015, rozhodnutia o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových 

a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS- bytové domy SO 03P, SO 08M , 

SO 03O a parkovacie státia" vydaného pod č.j.0194-sp/2015-sg zo dňa 20.08.2015 ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 20.08.2015, rozhodnutia o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby 

,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD 

s pripojením na IS" pre bytové domy SO 03M a SO 03N vydaného pod č.j.0133-úr/2011-sg 

zo dňa 18.07.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.08.2011 a rozhodnutie o zmene stavby 

pred dokončením ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, 

novostavba BD s pripojením na IS" pre bytové domy SO 03M a SO 03N vydaného pod 

č.j.0283-zmsp/2010sg zo dňa 16.11.2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.12.2011 sú 

v súlade s územným plánom obce schváleným VZN pod č.3/07 dňa 13.11.2007 

T: do 08.7.2016 

 

C. žiada 
starostu obce, aby zabezpečil súlad obsahu rozhodnutia o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby  

,,Obytný súbor Monari výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na 

IS- zmena bytového domu SO 01 a SO 09" vydaného pod č.j.0339-zmur/2014-sg zo dňa 7.11.2014 

ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.11.2014, rozhodnutia o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari 

výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS- zmena bytového 

domu SO 09" vydaného pod č.j.0141-sp/2015-sg zo dňa 16.06.2015 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť18.6.2015, rozhodnutia o povolení stavby ,,Obytný súbor Monari výstavba bytových 

a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS-  bytové domy SO 03P, SO 08M, SO 03O 

a parkovacie státia" vydaného pod č.j. 0194-sp/2015-sg zo dňa 20.08.2015 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 20.08.2015, rozhodnutia o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Obytný súbor 

Monari výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS" pre bytové 

domy SO 03M a SO 03N vydaného pod č.j.0133-úr/2011-sg zo dňa 18.07.2011 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 12.08.2011a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením ,,Obytný súbor Monari 

výstavba bytových a rodinných domov, novostavba BD s pripojením na IS" pre bytové domy SO 

03M a SO 03N vydaného pod č.j.0283-zmsp/2010sg zo dňa 16.11.2010 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 1.12.2011 s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

určeného v územnom pláne obce schváleného VZN č.3/07 dňa 13.11.2007 

 

Ing. Veselovský navrhol posun termínu na 15.07.2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  1 

proti:  1 

zdržal sa: 7 

Návrh uznesenia v predloženom znení nebol schválený. 

 



 

 

 

Návrhová komisia : podpísané 

 

 

Zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice : podpísané 

 

 

Starosta obce : podpísané 


