
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

3.7.2017, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - IV/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Ing. Juraj Slováček   

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 

 

 

Uznesenie  č. 2 - IV/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 
Uznesenia  č. 3 – IV/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe  schvaľuje: 

a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v obci Slovenský Grob“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov, kód výzvy OPKZP- PO1-SC111-2017-23 z operačného programu Kvalita 

životného prostredia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 

a platným programom rozvoja obce, 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

maximálne vo výške 5% z hodnoty predloženého projektu, maximálne do výšky 

10.000,00 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4. - IV/OZ/2017 

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

rozpočtu na rok 2017 navýšením príjmov o 53.800,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 56.143,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 1.977.388,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 1.977.297,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček  

 

Zapisovateľ Martina Jajcayová  

 

Overovateľ zápisnice Ľubomír Libič, Dezider Slezák 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  

 


