
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 8.3.2018, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 - I/OZ/2018 

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 Ľubomír Libič  

a poslanec Dezider Slezák 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu/ s nasledovnou zmenou : doplnením 

bodu programu – návrh na odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov 

v Dome kultúry – Slovenský Grob, Chorvátska 705/54, postavenej na C-KN parc.č. 552/4, 

zapísaných na LV č. 1062 v k.ú. Slovenský Grob pozostávajúcej z priestorov: reštaurácia, 

kuchyňa, sociálne zariadenie, sociálne zariadenie, časť chodby za účelom prevádzkovania 

reštaurácie o celkovej výmere 217,94 m2,   za cenu 1.200,- EUR/mesačne, bez energií, na 

dobu určitú, a to 15 rokov t.j. do 31.05.2033 pre spoločnosť B+J TRANS, spol. Pezinská 

625/67, 900 26 Slovenský Grob, IČO 35 857 765, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o nebytový priestor, ktorý má nájomca už dlhodobo v 

nájme a v ktorom v súčasnosti stále podniká. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov 

v budove „bývalé osvetové stredisko“  na Hlavnej ul. 176/130, Slovenský Grob, postavenej na 

C-KN parc.č. 362/1, zapísaných na LV č. 1062 v k.ú. Slovenský Grob o výmere 24,75 m2,    

za cenu 500,- EUR/ročne, bez energií, na dobu neurčitú, pre Róberta Grausa – RG Šport, 

Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava, IČO 34 465 871, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania nedostatkovej služby na 

území obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č. 5. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov 

v budove „bývalé osvetové stredisko“  na Hlavnej ul. 176/130, Slovenský Grob, postavenej na 

C-KN parc.č. 362/1, zapísaných na LV č. 1062 v k.ú. Slovenský Grob o výmere 25,80 m2,   za 

cenu 500,- €/ ročne, bez energií, na dobu neurčitú, pre Ingrid Minarovičovú – Kvety, Lipová 

35, 900 26 Slovenský Grob, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania nedostatkovej služby na území obce Slovenský 

Grob.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 6. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole 

hospodárenia v školskej jedálni (potravinový okruh) v ZŠ a MŠ za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia 

príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2017.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob za rok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9 - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

Obce Slovenský Grob č. 1/2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č.  10. - I/OZ/2018 

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

rozpočtu na rok 2018 navýšením príjmov o 10.000,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 10.000,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.095.770,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.095.422,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.  11. - I/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 

Slovenský Grob z dôvodu kvalitného vykonávania práce hlavného kontrolóra v roku 2017 vo 

výške 500,- Eur.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

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

 

 

Zapisovateľ Martina Jajcayová............................................................................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice Ľubomír Libič, Dezider Slezák............................................................ 

 

 

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

 


