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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

7.8.2019, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 - III/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec PhDr. Jana Matulová a poslanec   

Ing. Juraj Slováček    

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ľubomír Libič  

a poslanec Ing. Štefan Gašparovič 

Hlasovanie poslancov: 

za:  6 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - III/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  6 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – III/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

Obce Slovenský Grob č. 3/2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  6 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - III/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu 

rozpočtu na rok 2019 navýšením príjmov o 149.002,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 149.002,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.154.015,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 4.154.015,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  6 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 5. - III/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje: 

a) Odkúpenie nehnuteľností – pozemkov od spoločnosti GROB living s.r.o., Častkovce 

428, 916 27 Častkovce do výlučného vlastníctva obce Slovenský Grob, IČO 00 305 073 

za kúpnu cenu 1,00 EUR v nasledovnom rozsahu: 

● pozemky – v k. ú. Slovenský Grob, vlastníctvo zapísané na LV č. 2603, vyhotovené 

geometrickým plánom na zameranie stavby č. 6/2019 zo dňa 12.04.2019, úradne osvedčeného 

pod č. G1 – 285/2019 zo dňa 22.05.2019 ( na pozemkoch sú vybudované cestné komunikácie 

a spevnené plochy a zeleň) 

Por.č. Parcelné číslo  

(KN C) 

Výmera m2 Druh pozemku Využitie 

1. 703/6 1 547 ostatná plocha komunikácia 

2 703/185   247 zastavané plochy a nádvoria komunikácia 

3. 703/186   282 zastavané plochy a nádvoria komunikácia 

4. 703/102   210 zastavané plochy a nádvoria zeleň 

 

b) Odkúpenie nehnuteľností – stavebné objekty SO 13, a SO.13 do výlučného vlastníctva 

obce Slovenský Grob, IČO 00 305 073 za kúpnu cenu 1,00 EUR v nasledovnom 

rozsahu: 

● SO 13  - komunikácie a spevnené plochy, zeleň 

- stavebné povolenie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  Spoločný 

obecný úrad so sídlom v Pezinku, pod č. 5/81-SP/28 – 17589/2008, dňa 28.07.2008 

- kolaudačné rozhodnutie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  Spoločný 

obecný úrad so sídlom v obci Viničné, pod č. 487-kol/2018,19 – sg zo dňa 24.06.2019 

● SO. 13 – rozvody verejného osvetlenia 

- stavebné povolenie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  Spoločný 

obecný úrad so sídlom v Pezinku, pod č. 5/81-SP/26 – 17585/2008, dňa 28.07.2008  

- kolaudačné rozhodnutie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  Spoločný 

obecný úrad so sídlom v obci Viničné, pod č. 486-kol/2018,19 – sg zo dňa 21.01.2019 

Hlasovanie poslancov: 

za:  6 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: PhDr. Jana Matulová, Ing. Juraj Slováček........................................... 

 

Zapisovateľ: Bc. Martina Jajcayová.................................................................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice: Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič........................................... 

 

 

Starosta obce: JUDr. Štefan Gašparovič..............................................................................  

 


