
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

14.6.2017, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Mgr. Ján Juran   

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Dezider Slezák a poslanec  

Ľubomír Libič. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 3 – III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom nehnuteľností: Budovy – 

Sociálno – hygienického zariadenia, súpisné číslo 746, postavené na parcele registra „C“ č. 

551/98 (Zastavané plochy a nádvoria) o výmere 204 m2 na ulici Pri štadióne 1, 900 26 

Slovenský Grob, LV 1062, nachádzajúcej sa v katastri obce Slovenský Grob, za účelom 

poskytovania reštauračných služieb a poskytovania rýchleho občerstvenia 

 

pre spoločnosť MOMIK s.r.o., Pažitná 531/1, 900 26 Slovenský Grob, IČO 46 113 037 

zastúpená konateľmi: Miroslav Zápražný a Monika Zápražná  

 

na dobu určitú do dátumu 31.12.2028, za nájomné vo výške 1,00 EUR ročne, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca bude bezplatne po dobu nájmu 

poskytovať občerstvenie pre hráčov Obecného športového klubu,  najmä A mužstva, dorastu, 

žiakov a osôb zúčastnených na stretnutiach (ako sú rozhodcovia, delegáti a pod.), ako aj 

organizátorom počas akcií organizovaných obcou Slovenský Grob v minimálnom rozsahu 

jedno rýchle jedlo a nápoj na osobu a zároveň poskytovať občerstvenie pre verejnosť vždy 

počas športového alebo kultúrneho podujatia organizovaného obcou Slovenský Grob 

v športovom areály. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 4. - III /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zrušenie vecného práva – 

predkupného práva na nehnuteľnosti: 

- parc.č. 358 – pasienky o výmere 38 m2 

- neknihovanej parcely č. 367/4 – námestie o výmere 107 m2 

podľa GP č. 11/2008 zo dňa10.9.2008 v kú Slovenský Grob, vlastníctvo zapísané na LV 

2477 na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor 

 

medzi zmluvnými stranami: 

Obec Slovenský Grob, IČO 305 073, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob ako „oprávnený 

z predkupného práva“ 

a 

Ing. Eduard Palkovič, rod. Palkovič, trvale bytom Hlavná 114, 900 26 Slovenský Grob ako 

„povinný z predkupného práva“.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na II. polrok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 6. – III/OZ/2017 

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

príjmov a výdavkov obce za II. polrok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 7. – III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

rok 2016 

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

hospodárenia obce Slovenský Grob za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 8. – III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje 

a) záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad  

b) vysporiadanie upraveného výsledku z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške -

- 444 778,49 € z finančných operácií  

c) vrátenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 192 705,74 € do rezervného 

fondu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9. – III/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu 

rozpočtu na rok 2017 navýšením príjmov o 115.896,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 115.891,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 1.923.588,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 1.921.154,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice Dezider Slezák, Ľubomír Libič 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  

 


