
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

30.3.2015 v DK v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - II/OZ/2015 

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  

Ing. Štefan Gašparovič      . 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - II /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – II/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správa z vykonanej kontroly 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - II /OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie informáciu o likvidácii 

obecného autobusu Karosa. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - II/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje  investičné zámery obce na rok 2015. 

Prístavba MŠ, Školská 11 + projektová dokumentácia 

Prestavba a nadstavba budovy OÚ, Hlavná 132 + projektová dokumentácia 

Spevnené plochy – parkovisko ZŠ 

Multifunkčné ihrisko 

Stoličky do veľkej sály DK 

      Odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky v DK a riešenie novej 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č. 6. – II/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje  

Odkúpenie nehnuteľností- pozemkov: 

- parc. č. 665/14 – orná pôda o výmere 204 m2 

- parc. č. 665/17 – ostatné plochy o výmere 70 m2 

- parc. č. 665/18 – ostatné plochy o výmere 46 m2  

v katastrálnom území obce Slovenský Grob, parcely registra C, zapísané na LV č. 2487, 

pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, do vlastníctva obce Slovenský 

Grob, IČO 00 305 073 

za kúpnu cenu  1,00 EUR  za celý predmet kúpy 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 7. – II/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje: 

odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Slovenský Grob, a to: 

- parc. č. 664/10 – vodné plochy o výmere 41 m2, 

do BSM vlastníctva 

manželom:                Jajcay Eduard, rod. Jajcay , nar. 00.00.0000 

                                   rod. č. 0000000000000 

                                   Jajcayová Anna,  rod. Konštiaková , nar. 00.00.0000 

                                   rod. č. 000000000000 

                                   obaja  trvale bytom Slovenský Grob, Pezinská 2 

za kúpnu cenu  656,00 EUR  za celý predmet kúpy (návrh ceny  16,00 UR/m2), 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že umiestnenie pozemku 

nedáva možnosť na využitie pre zámery obce 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 8. – II/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje štatút časopisu Groban. 

b) schvaľuje redakčnú radu časopisu Groban podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 9. – II/OZ/2015 

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

rozpočtu na rok 2015 navýšením príjmov o 58.679,00 EUR a navýšením výdavkov 

o 73.508,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 1.161.579,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 1.159.421,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Návrhová komisia : Ing. Viktor Veselovský, Mgr. Ján Juran 

 

Zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

Overovateľ zápisnice : Ing. Štefan Gašparovič, Dezider Slezák 

 

 

Starosta obce : Bc. Štefan Gašparovič  

 


