
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 12.12.2018, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

Uznesenie  č. 1 - VIII/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Gašparovič      

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: PhDr. Jana Matulová a Ľubomír Libič  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 3 – VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 5/2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 na úpravu 

rozpočtu na rok 2018 navýšením príjmov o 314.245,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 78.383,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 3.385.023,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 3.147.613,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o výsledku 

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

2017/2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 6. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu z kontroly 

dodržiavania  a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - VIII /OZ/2018 

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

uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - VIII /OZ/2018 

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

a realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu smútku“. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9 - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na 1. polrok 2019 hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.  10. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 2/2018 o financovaní škôl  

na území obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 11. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 3/2018 o miestnych daniach 

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

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



 

Uznesenie č. 12. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN 4/2018 o poplatkoch  

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 13. - VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) ruší Uznesenie č. 11. – IV/OZ/2018 

b) schvaľuje zriadenie vecného bremena a to práva prechodu peši a prejazdu 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 

oprávneným za účelom povolenej činnosti zaťažujúce pozemky: 

- C-KN parc. č. 1816/2 ostatné plochy o výmere 11.630 m2 , vedená na LV 1062 

- C-KN parc. č. 1816/7 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3.234 m2 , vedená na LV 

1062 

- C-KN parc. č. 1816/8 ostatné plochy o výmere 4.917 m2 , vedená na LV 1062 

- C-KN parc. č. 1408/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 27 m2 , vedená na LV 

1062 

- C-KN parc. č. 1489/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 119 m2 , vedená na LV 

1062 

v celom rozsahu v prospech Poľnohospodárskeho družstva Viničné – Slovenský Grob, 

Družstevná 729/33/C, 900 23 Viničné, IČO 31 444 636, na dobu neurčitú, bezodplatne. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 14. - VIII /OZ/2018 

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 25,80 m2 , za 

cenu 500,- EUR/ročne, bez energií, na dobu neurčitú, pre Róberta Grausa – RG Šport, 

Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava, IČO 34 465 871, 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 nájomca si dlhodobo prenajíma aj priestor bezprostredne 

susediaci s predmetom nájmu a dôjde tak k zachovania kontinuity a rozšíreniu poskytovania 

nedostatkovej služby na území obce Slovenský Grob. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 15. – VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 16. – VIII /OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

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

rozpočtu na rok 2019; 

b) schvaľuje programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2019; 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2010 – 2021 

d) schvaľuje použitie poplatku za rozvoj vo výške 270.00,00 EUR na úhradu kapitálových 

výdavkov na účel: dobudovanie kanalizácie, spoluúčasť na projekte Výstavba cyklotrasy 

Slovenský Grob – Viničné, nadstavba budovy Základnej školy, výstavba Materskej školy 

Šúr. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 17. – VIII /OZ/2018 

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 2019; 

b) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 

Slovenský Grob vo výške 1.800 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2019. 

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

20.000 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Štefan Gašparovič 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová. 

 

 

Overovateľ zápisnice PhDr. Jana Matulová, Ľubomír Libič 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  

 


