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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

12.8.2020, v sobášnej sieni Obecného úradu Slovenský Grob 

 

 

Uznesenie  č. 1 -  IV/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: Ing. V. Veselovský, Ing. J. Slováček 

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ľ. Libič, I. Noskovičová 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - IV/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovanie o VZN 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh VZN č.1/2020 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob s účinnosťou od 01.09.2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Hlasovanie o VZN 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje Návrh VZN č.2/2020, ktorým sa ruší 

VZN č.2/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce 

Slovenský Grob s účinnosťou od 01.09.2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 3 - IV/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 3/2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - IV/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu 

rozpočtu na rok 2020, navýšením príjmov o 15.500 EUR a navýšením výdavkov 

o 15.500 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.063.044,00 EUR, suma výdavkov po 

úprave je vo výške 4.063.044,00 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Návrhová komisia: Ing.V.Veselovský, Ing. J.Slováček       ,, podpísané" 

 

 

Zapisovateľ: Bc. M.Jajcayová                           ,, podpísané" 

 

 

Overovateľ zápisnice: Ľ.Libič, I.Noskovičová                    ,, podpísané" 

 

 

Starosta obce JUDr. Š.Gašparovič                     ,, podpísané"  


