
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

12.10.2015 v DK v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 – V /OZ/2015 

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 Ing. Štefan Gašparovič a poslanec  

Mgr. Ján Juran 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu/ s doplnením bodov: 

- schválenie projektu financovanom z operačného programu Kvalita životného 

prostredia 

- kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce od DOM-ARCH s.r.o.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce Slovenský Grob, a to: 

- novovytvorený pozemok -  parc. č. 551/41- záhrady o výmere 685 m2,( parc. reg. C ),    

do vlastníctva manželom:  

Boris Haško, rod. Haško,  r.č. 610922/6662, trvale bytom Laurinská 8, 811 05 Bratislava  

a Klaudia Haško Kelecsényi, rod. Kelecsényi, r.č. 7952056464 

trvale bytom Chorvátska 41, 900 26 Slovenský Grob 

za kúpnu cenu  54 800,00 EUR  za celý predmet kúpy ( 80,00 EUR/m2 ),  

v súlade s §9a ods. 1 c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovenský 

Grob, z dôvodu, že Boris Haško pozemok užíva od roku 2000 ako záhradu, o ktorú sa riadne 

stará a zveľaďuje ju, odkedy kúpil susednú nehnuteľnosť s rodinným domom – súp. č. 428, 

a takto nehnuteľnosť užívali aj pôvodní vlastníci. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4. - V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zrušenie vecného práva - 

predkupného práva k nehnuteľnosti Obce Slovenský Grob: -parc. č. 551/81 - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 336 m2, v k. ú. Slovenský Grob, parc. reg. „C“ zapísané na LV č. 244 na 

Okresnom úrade v Pezinku, Katastrálny odbor.   

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

Slovenský Grob v zmysle §18a, ods.4. zákona č.396/1990 Z. z. Žiadateľ musí spĺňať 

minimálne kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v rámci vyhláseného 

výberového konania a zaslať ich spolu so zoznamom požadovaných dokladov spolu 

s prihláškou do výberového konania na Obecný úrad v Slovenskom Grobe s termínom 

doručenia prihlášky najneskôr do 13.11.2015. Dátum konania voľby  sa uskutoční dňa 

30.11.2015 na zasadnutí OZ Slovenský Grob, v zmysle ust. § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Druh pracovného pomeru je kratší pracovný čas, 

v rozsahu 25 % ustanoveného týždenného pracovného času na obdobie 6 rokov so začiatkom 

pracovného pomeru od 01.01.2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

Obce Slovenský Grob č. 2/2015, navýšením príjmov a výdavkov o 4.000,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7. – V /OZ/2015 

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

rozpočtu na rok 2015 navýšením výdavkov o 6.000,00 EUR, suma príjmov po úprave je  

vo výške 1.508.451,00 EUR, suma výdavkov po úprave je vo výške 1.480.901,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 2/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 9. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky  

o kontrole plnenia uznesení OZ za I. polrok 2015. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 

o z kontroly plnenia príjmov  a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2015. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

a) schvaľuje vstup obce Slovenský Grob do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé 

Karpaty,  

b) poveruje starostu obce, aby konal v rámci prístupu k uvedenej organizácii.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12. – V /OZ/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prevádzkovanie súkromnej Základnej 

umeleckej školy, v zastúpení prof. Boris Lenko v priestoroch ZŠ a MŠ Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13. – V /OZ/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

a) schvaľuje účasť obce Slovenský Grob v projekte zameranom na predchádzanie 

vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania 

b) súhlasí so spolufinancovaním 5% v maximálnej výške 9903,01 EUR z oprávnených 

nákladov z rozpočtu obce v roku 2016 

Projekt bude financovaný prostredníctvom nenávrtaného finančného príspevku z operačného 

programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 1, aktivita B. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 14. – V /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje 

a) kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve DOM-ARCH, spol. s r.o., Záborského 29831 03 

Bratislava do výlučného  vlastníctva obce Slovenský Grob, a to: 

Por. 

č. 

Parcelné číslo (reg.C) Výmera m2 Druh pozemku 

1 240/12   1860 zastavané plochy a 

nádvoria 

2 240/60       57 ostatné plochy 

3 240/61       61 ostatné plochy 

4 240/62     414 ostatné plochy 

5 240/63       78 ostatné plochy 

6 240/66       79 ostatné plochy 

7 240/67       11 ostatné plochy 

v celosti,  zapísané na LV č. 1215 v katastrálnom území Slovenský Grob, zapísané na 

Okresnom úrade Pezinok, Katastrálny odbor, podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu  že nehnuteľnosti sú 

zastavané stavbou –  miestnou komunikáciou a spevnenými plochami a verejným osvetlením 

za účelom zabezpečenia prevádzky inžinierskych sietí. Kúpna cena nehnuteľnosti je 1,- €. 

 

b) bezodplatné odovzdanie inžinierskych sietí: 

• cestné komunikácie a spevnené plochy (stavby označené ako SO–04 – vetva „B“  

a ešte ďaľšie)  

•verejné osvetlenie (IO-05), 

do výlučného vlastníctva obce Slovenský Grob, IČO 302073, na zabezpečenie prevádzky 

inžinierskych sietí projektu “ IBV Slovenský Grob - Štepnice“, zo dňa 29.04.2010. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia : Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

 

Zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice : Mgr. Ján Juran, Ing. Štefan Gašparovič 

 

 

Starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 

 

 

 

 


