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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 11.12.2017, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - VII/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Ľubomír Libič    

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslankyňa PhDr. Jana Matulová  

a poslanec Mgr. Ján Juran 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu s nasledovnou zmenou: presun bodu č. 9, 

12 a 13. programu pred 5. bod programu v uvedenom poradí. Ostatné body programu 

nasledujú v poradí za sebou.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 3 – VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe berie na vedomie Správu o výsledku 

a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Slovenský Grob za školský rok 

2016/2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - VII /OZ/2017 

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

rozpočtu na rok 2017 navýšením príjmov o 68.500,00 EUR a znížením výdavkov  

o 17.916,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.412.567,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.323.930,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 5. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 1/2017 ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 2/2015 zo dňa 12.10.2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 6. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

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

rozpočtu na rok 2018; 

b) schvaľuje programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2018; 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2019 – 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje poskytnutie dotácie pre Miestny 

odbor Matice slovenskej Slovenský Grob vo výške 1.600 EUR v zmysle schváleného 

rozpočtu na rok 2018 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9 - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú 

organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob vo výške 1.500 EUR v zmysle 

schváleného rozpočtu na rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č.  10. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob zamieta žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ 

SABUŽ, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava – Pobočka Modra, Štúrova 34, Modra, IČO 

31745440 v súlade s VZN č. 6/2015 o financovaní centier voľného času zriadených mimo 

územia obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje poskytnutie dotácie pre Obecný 

športový klub Slovenský Grob vo výške 15.000 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 

2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 12. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 2/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN obce Slovenský Grob č. 4/2013 zo dňa 16.12.2013 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 13. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 3/2017 o ustanovení 

miestneho poplatku za rozvoj na území obec Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 14. - VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie dodatok č. 2 k zmluve 

o zriadení spoločného stavebného úradu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 15. – VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu z kontroly poskytnutia 

a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 3/2016 pre súkromnú ZUŠ Slovenský 

Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 16. – VII /OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2018 hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ľubomír Libič 

 

 

Zapisovateľ Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice PhDr. Jana Matulová, Mgr. Ján Juran 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  

 


