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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

12.6.2019, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Robert Hámor   

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ing. Rudolf Čech  

a poslanec PhDr. Jana Matulová 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 3 - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje doplnenie programu rokovania 

obecného zastupiteľstva o body: 

- Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou ISI group, s.r.o., Europeum 

Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 

- Architektonická štúdia k zmene Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 237-ÚR/2009.Sl.g. 

zo dňa 01.12.2009.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 4 – II/OZ/2019 

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

inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok roku 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

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

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

plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na II. polrok 2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za 

rok 2018 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a výsledku 

hospodárenia obce Slovenský Grob za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje 

a) záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) usporiadanie schodku z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 318.288,45 € 

príjmovými finančnými operáciami nasledovne:  

1. prijatým úverom na kapitálové výdavky vo výške 245.860,73 €  

2. nevyčerpanými účelovými prostriedkami z roku 2017 vo výške 37.420,00 €  

3. prostriedkami Rezervného fondu vo výške 35.007,72 €  

c) vrátenie zostatku finančných operácií v sume 353.844,92 € do rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 10. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Grobe, s účinnosťou od 1.7.2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob 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 v znení 

zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.9.2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 12. - II/OZ/2019 

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 77 m2,  

za cenu 85,- EUR/mesačne, bez energií, na dobu určitú – 10 rokov a to od 01.12.2019  

do 30.11.2029, pre Gasstav SK s.r.o., Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob,  

IČO: 45 270 651, 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, že sa jedná 

o nebytový priestor – kancelárske priestory, 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. 13. - II/OZ/2019 

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 169 m2,  

za cenu 320,- EUR/mesačne, bez energií, na dobu určitú – 10 rokov a to od 01.09.2019  

do 31.08.2029, pre Gasstav SK s.r.o., Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob,  

IČO: 45 270 651, 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, že sa jedná 

o nebytový priestor – sklad materiálu, ktorý má nájomca už dlhodobo v nájme a v ktorom 

v súčasnosti stále podniká. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 14. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob súhlasí so zriadením vecných bremien  

na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Slovenský Grob - ako povinného a to: E-KN  

parc. č. 690/39 – ostatné plochy o výmere 2942 m2, vedenom na LV 2895 (MK Lúčna), 

predmetom ktorých je povinnosť strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom  

v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien realizovanej stavby „ BA Slovenský 

Grob, Lúčna – NNK“ 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

v prospech oprávneného -  Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, 

IČO 36 361 518 a to na dobu neurčitú. Odplata za zriadenie vecných bremien, bude v zmluve 

o zriadení vecných bremien určená ako jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien vo 

výške 20,- € za 1 m trasy elektrického vedenia vymedzeného geometrickým plánom v dĺžke 

144 m v celkovej výške 2.880,- €. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 15. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu 

rozpočtu na rok 2019 navýšením príjmov o 302.525,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 302.525,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 3.999.121.,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 3.999.121,00 EUR.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16. - II/OZ/2019 

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. 3823 – ostatné plochy o výmere 5040 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 základnej školy 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 17. - II/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob súhlasí s architektonickou štúdiou MALÝ RAJ 

OBYTNÁ ZÓNA, týkajúcou sa C-KN parc.č. 3808/1, 3611, 3612, 3675, 3807, 3811/1 a 3810 

v k.ú. Slovenský Grob, vypracovanú spoločnosťou Beeli s.r.o., 956 01 Bojná 329 ako podklad 

pre vypracovanie dokumentácie pre zmenu Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 237-

ÚR/2009.Sl.g. zo dňa 01.12.2009. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Robert Hamor 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová. 

 

Overovateľ zápisnice Ing. Rudolf Čech, PhDr. Jana Matulová 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 

 

 


