
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

16.2.2015 v DK v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Ľubomír Libič     

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

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

a poslanec Mgr. Ján Juran. 

Hlasovanie poslancov: 

za:   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu, s doplnením bodu 9. Programu o Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Slovenský Grob za 

školský rok 2013/2014 a schválenie nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ) 

a doplnením bod 12 Programu Schválenie zrušenie vecného práva - predkupného práva 

 k nehnuteľnosti:  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 - I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správa o kontrole dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2013. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správa o kontrole evidencie a 

príjmov z krátkodobých prenájmov DK za r.2013. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Záznam o výsledku kontroly 

pokladničnej hotovosti. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 6. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správa o výsledkoch 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob za rok 2014. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti  

na I. polrok 2015.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob 

a) berie na vedomie Koncepčný zámer rozvoja školy (ZŠ s MŠ Slovenský Grob) 

b) schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

s MŠ Slovenský Grob za školský rok 2013/2014 

c) schvaľuje nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ; členovia: Mária 

Fričová, Jana Hámorová, Mgr. Ján Juran, PhDr. Jana Matulová  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje dotácie od obce Slovenský Grob na 

činnosť OŠK Slovenský Grob vo výške 8.000 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 

2015 a v zmysle VZN o poskytnutí dotácii. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 1/2014 zo dňa 5.12.2014 a č. 2/2014 zo dňa 31.12.2014. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 12. – I/OZ/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zrušenie vecného práva- predkupného 

práva  k nehnuteľnosti:  

- parc. č. 551/79     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2 

- parc. č. 551/100   - zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 

v k. ú. Slovenský Grob, parc. reg. „C“ zapísané na LV č. 2450 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. 13. – I/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 

Slovenský Grob vo výške 500,00 EUR v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Návrhová komisia : Ing. Viktor Veselovský, Ľubomír Libič 

 

 

Zapisovateľ: Bc. Martina Jajcayová 

 

 

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

 

 

Starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


