
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

14.3.2016 v Obradnej sieni OÚ v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Slováček 

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ing. Štefan Gašparovič       

a poslanec Ľubomír Libič. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu s doplnením bodu: Úprava platu hlavnej 

kontrolórky. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 - I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

a) berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Slovenský Grob za rok 2015 

b) berie na vedomie Záznam o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti  

na I. polrok 2016 s doplnením bodu 2.1 – marec 2016 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob neschvaľuje dotáciu od obce Slovenský Grob na 

činnosť CVČ Modra na rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 



 

Uznesenie č. 6. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti do 

výlučného vlastníctva obce Slovenský Grob, IČO 305 073 a to: 

 

Por.č. Parcelné číslo Druh pozemku výmera poznámka 

1. 582/493 ostatné plochy     453 m2  

2. 582/494 ostatné plochy     240 m2  

3. 582/591 ostatné plochy      23 m2  

4. 582/655 ostatné plochy      30 m2  

5. 657/265 ostatné plochy      18 m2  

6. 657/289 ostatné plochy        5 m2  

7. 657/345 ostatné plochy    304 m2  

8. 657/354 ostatné plochy 1205 m2  

9. 657/404 ostatné plochy       4 m2  

10. 657/413 ostatné plochy     27 m2  

11. 657/415 ostatné plochy       8 m2  

12. 657/416 ostatné plochy     12 m2  

 

v celosti, v podiele 1/1-ina k celku v katastrálnom území Slovenský Grob, obec Slovenský 

Grob, vlastníctvo zapísané na LV č. 2973 na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor, za 

kúpnu cenu 1,00 EUR za celý predmet kúpy. Nehnuteľnosti sú zastavané spevnené plochy – 

chodníky a komunikácie a na nehnuteľnostiach je vytvorená verejná zeleň.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zrušenie vecného práva- predkupného 

práva  k nehnuteľnosti:  

- parc. č. 551/85     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 305 m2 

v k. ú. Slovenský Grob, parc. reg. „C“ zapísané na LV č. 2808 na Okresnom úrade v Pezinku, 

Katastrálny odbor.  Právne účinky zániku predkupného  práva zodpovedajúceho vecnému 

právu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Povinný z predkupného práva za zaväzuje,  

že uhradí správny poplatok za návrh na vklad na zrušenia predkupného práva.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje vstup obce Slovenský Grob do 

združenia obcí JURAVA, zriadeného zmluvou o založení združenia obcí uzavretou dňa 

28.4.2009 v zmysle § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 9. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 1/2016 zo dňa 18.1.2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu 

rozpočtu na rok 2016 navýšením výdavkov o 2 660,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo 

výške 1 990 370,00 EUR, suma výdavkov po úprave je vo výške 1 904 160,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje dotáciu pre Miestny odbor Matice 

slovenskej Slovenský Grob vo výške 1.000,00 EUR, v zmysle schváleného rozpočtu na rok 

2016 a v zmysle VZN o poskytnutí dotácii. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12. – I/OZ/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie dotáciu pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, ZO Pezinok vo výške 100,00 EUR v zmysle schváleného 

rozpočtu na rok 2016 a v zmysle VZN o poskytnutí dotácii.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 13. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje dotáciu pre OŠK Slovenský Grob vo 

výške 9.000 EUR, v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 a v zmysle VZN o poskytnutí 

dotácii. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie vyplatenie náhrady škody 

spôsobenej pádom stromu na náhrobky na cintoríne dotknutým osobám vo výške 50 % 

nákladov. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 15. – I/OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje plat hlavného kontrolóra, a to 25% 

úväzok v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, zvýšený o mesačnú odmenu o 20%, spolu vo výške 408 EUR mesačne 

s účinnosťou od 01.04.2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia : Mgr. Ján Juran, Ing. Juraj Slováček 

 

 

Zapisovateľ: Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice: Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič 

 

 

Starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


