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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

9.12.2019, v Dome kultúry v Slovenskom Grobe 

Uznesenie  č. 1 -  VI/OZ/2019 

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: poslankyňa Ingrid Noskovičová a PhDr. 

Jana Matulová  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - VI /OZ/2019 

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/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje doplnenie programu zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva: 

V  bode.č.12, doplniť písm. e) – dotácia pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Pezinok vo výške 300,- Eur 

Bod č. 15 – Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na 1. polrok 2020 hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe berie na vedomie Správu o kontrole zúčtovania 

nákladov na spoločný obecný úrad/stavebný úrad/ za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 3/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce Slovenský Grob 

v znení zmien, s účinnosťou od 1.1.2020.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 4/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien, s účinnosťou od 

1.1.2020.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 5/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o ustanovení miestneho poplatku za 

rozvoj na území obce Slovenský Grob, s účinnosťou od 1.1.2020.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9 - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe schvaľuje  cenník za prenájom priestorov Domu 

kultúry Slovenský Grob s účinnosťou od 1.1.2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.  10. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 na úpravu 

rozpočtu na rok 2019 navýšením príjmov o 172.886,00 EUR a znížením výdavkov 

o 19.574,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.663.216,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 4.470.756,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 11. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021 – 2022. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

a) berie na vedomie stanovisko komisie financovania a miestneho rozvoja k návrhu 

rozpočtu na rok 2020; 

b) schvaľuje programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2020; 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2021 – 2022. 

d) schvaľuje použitie poplatku za rozvoj vo výške 140.000 EUR a zostatku 

z predchádzajúcich rokov vo výške 60.000 EUR na úhradu kapitálových výdavkov na 

účel: klimatizácie dvoch tried materskej školy a výstavbu materskej školy v Slovenskom 

Grobe, časť Šúr. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 13. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

a) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej Slovenský Grob  

vo výške 2.500 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020; 

b) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 

Slovenský Grob vo výške 1.500 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020. 

c) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Obecný športový klub Slovenský Grob vo výške 

20.000 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020; 

d) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Malý raj vo výške 800 EUR 

v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020. 

e) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Pezinok vo výške 300 EUR v zmysle schváleného rozpočtu 

na rok 2020 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 14. - VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky v celkovej výške  

5.189,64 EUR; 

b) schvaľuje odpis uvedenej pohľadávky v celkovej výške 5.189,64 EUR z dôvodu 

trvalej nevymožiteľnosti pohľadávky 
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Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 15. – VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje protokol o zverení majetku obce 

Slovenský Grob:  

1) rekonštrukcia elektrorozvodov v budove kuchyne školskej jedálne  

2) plynový konvektomat   

do správy ZŠ s MŠ Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 16. – VI /OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 

Slovenský Grob Ing. Janu Peškovú vo výške 370,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček   ,,podpísané" 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová    ,,podpísané" 

 

Overovateľ zápisnice Ingrid Noskovičová, PhDr. Jana Matulová     ,,podpísané" 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič ,,podpísané" 

 


