
Uznesenia zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

9.11.2017, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Ing. Juraj Slováček;    

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Mgr. Ján Juran a poslanec  

Ľubomír Libič; 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - VI/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 – VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe berie na vedomie Správu z kontroly 

vyrubovania, evidencie a správy miestnych daní za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky  

o kontrole plnenia uznesení OZ za I. polrok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce Slovenský Grob, a to: pozemku 

- parc. č. 690/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2, (parc. reg. E)  

v katastrálnom území  Slovenský Grob, obec Slovenský Grob,  vlastníctvo zapísané na LV č. 

2895 do podielového spoluvlastníctva: 

manželom:    



1. Vrablanský Miroslav, rod. Vrablanský, nar. 12.01.1977, rod. č. 770112/6147 a Ing. 

Vrablanská Kvetoslava, rod. Patáková, nar. 30.03.1978, rod.č. 785330/6065, obaja trvale 

bytom Poľná 2B, 900 26 Slovenský Grob  v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM         

2. Pokorný Juraj, rod. Pokorný, nar. 28.04.1973, rod. č. 730428/6143 

a Pokorná Zuzana, rod. Tahotná, nar. 27.09.1974, rod. č. 745927/6165, obaja trvale 

bytom Poľná 2C, 900 26 Slovenský Grob, v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM        

3. Mészároš Peter, rod. Mészároš, nar. 22.04.1979, rod. č. 790422/6737 a Mgr. Mészárošová 

Ivana, rod. Hargitaiová, nar. 25.09.1979, rod. č. 795925/6921 obaja trvale bytom Poľná 2, 

900 26 Slovenský Grob, v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM               

 

za kúpnu cenu 2319 Eur, za celý predmet kúpy, 773 Eur každý kupujúci, 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, zriadenia vjazdu  na MK Poľná – parc. č. 690/7. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 6. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom pozemku: 

- parc. č. 582/109 - ostatné plochy o výmere 1138 m2, parc. registra „C“ 

vo vlastníctve DEVELOPMENT Group Slovenský Grob, s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 

Lučenec, IČO  36 634 883, vlastníctvo zapísané na LV č. 2558 na Okresnom úrade Pezinok, 

Katastrálny odbor, do nájmu Obce Slovenský Grob, IČO 00 305 073 na dobu neurčitú za 

nájomné vo výške 1,00 EUR na celú dobu nájmu, za účelom budovania cyklotrasy. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.  7. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom pozemkov: 

- parc. č. 580/1 – vodné plochy o výmere 90 m2, parc. registra „C“ 

- parc. č. 582/104 – orná pôda o výmere 120 m2, parc. registra „C“ 

vo vlastníctve  Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Slovenský Grob, IČO 34015 051, vlastníctvo 

zapísané na LV č. 1695, Okresného úradu Pezinok, Katastrálny odbor do nájmu Obce 

Slovenský Grob, IČO 00 305 073 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 EUR na celú 

dobu nájmu, za účelom budovania cyklotrasy. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prijatie daru - prebytočných 

nehnuteľností vo vlastníctve SR – Ministerstvo obrany SR v celosti,  a to: 

stavby – príslušenstvo k stavbám  

● parc. č. 1816/7 – spevnená plocha – prístupová komunikácia (vrchná stavba a zemné teleso) 

pozemky 



● parc. č. 1816/2 -  ostatné plochy o výmere 11 630 m2, pozemok C-KN 

● parc. č. 1816/7 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 234 m2, pozemok C-KN 

● parc. č. 1816/8 -  ostatné plochy o výmere 4 917 m2, pozemok C-KN 

● parc. č. 1408/2 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, pozemok C-KN 

● parc. č. 1489/2 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2, pozemok C-KN 

v katastrálnom území  Slovenský Grob, nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce 

Slovenský Grob,  vlastníctvo zapísané na LV č. 1407, do vlastníctva obce Slovenský Grob, 

IČO 00305 073. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odkúpenie nehnuteľností do 

výlučného  vlastníctva obce Slovenský Grob, IČO 305 073 od spoločnosti ISI group, s.r.o.,  so 

sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, a to: 

- pozemok parc. č. 3820 – ostatné plochy o výmere 7500 m2 v celosti,  zapísané na LV 

č. 2486 

v katastrálnom území Slovenský Grob, obec Slovenský Grob, zapísané na Okresnom úrade 

Pezinok, Katastrálny odbor, za kúpnu cenu 1,00EUR  za celý predmet kúpy, za účelom 

využitia nehnuteľnosti obcou Slovenský Grob na výstavbu materskej školy alebo základnej 

školy. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 10. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Slovenský Grob, a to pozemku:  

-  parc. č. 538/3- orná pôda  o výmere 4359 m2,  (parc. reg. C)   

v katastrálnom území  Slovenský Grob, obec Slovenský Grob,  vlastníctvo zapísané na LV č. 

1062, pre:    

1. Ing. Jozefína Návratková, rod. Feketová           

narodená 19.03.1935, trvale bytom Kyjevská 4, 831 02 Bratislava 

2. Ing. Stanislava Veselovská, PhD., rod. Návratková 

narodená 22.12.1957, trvale bytom Sibírska 4, 831 02 Bratislava 

3. Ing. Ivan Návratek, rod. Návratek 

narodený 20.05.1961, trvale bytom Černyševského 9, 851 01 Bratislava  

na dobu určitú do termínu 31.12.2032, nájomné sa určuje 200,00 EUR ročne za celý predmet 

nájmu, 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 nájomníci 

nehnuteľnosť užívajú od roku 1970 na záhradkárske účely a nehnuteľnosť vysadili trvalými 

porastami – ovocné stromy, vinič. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 1 

 



Uznesenie č. 11. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zámenu nehnuteľností – pozemku: 

- parc. č. 569/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2 

do vlastníctva Vladislav Efremov a manželka Anna, Obchodná 12, Slovenský Grob a každý 

ďalší právny nástupca účastníka zámeny za pozemok: 

- parc. č. 569/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2 

do vlastníctva Obce Slovenský Grob, IČO 00 305 073, Hlavná 132, Slovenský Grob 

bez nároku finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 

písm.e) zákona 138/1991 Zb.o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

zabezpečenia prístupu k pozemku obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu  

Obce Slovenský Grob č. 3/2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 13. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 na úpravu 

rozpočtu na rok 2017 navýšením príjmov o 144.582,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 142.452,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.344.067,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.341.846,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14. - VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Audítorskú správu z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 15. – VI/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Konsolidovanú výročnú 

správu obce Slovenský Grob za rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 



 

Návrhová komisia................................................................................................................ 

 

 

Zapisovateľ.......................................................................................................................... 

 

 

Overovateľ zápisnice........................................................................................................... 

 

 

Starosta obce.......................................................................................................................  

 


