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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

14.12.2020, v sobášnej sieni Obecného úradu Slovenský Grob 

 

Hlasovanie  č. 1 -  VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 1 - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Juraja Slováčka a Mgr. Katarínu 

Janošťákovú  

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ľubomír Libič a Ing. Robert Hámor 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje doplnenie programu rokovania 

obecného zastupiteľstva o bod programu: 

„Určenie platu hlavnej kontrolórky obce“ 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na obdobie I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie „38. Správu z kontroly 

prípravy a realizácie investičnej akcie ,,Obnova asfaltového povrchu Záhradná a ul. Pri 

štadióne" uskutočnenej v r. 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 5. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie 39. Správu z kontroly 

poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN 4/2016 pre Súkromnú 

základnú umeleckú školu, Školská 11, Slovenský Grob, za rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie o VZN 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN 3/2020, ktorým sa mení VZN 

obce Slovenský Grob 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 01.01.2021, so zapracovanými  pripomienkami.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie o VZN 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN 4/2020, ktorým sa mení VZN 

obce Slovenský Grob č.4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien s účinnosťou od 01.01.2021, so 

zapracovanými pripomienkami. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie o VZN 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN 5/2020 o podmienkach držania 

psov na území obce Slovenský Grob s účinnosťou od 01.01.2021, so 

zapracovanými pripomienkami.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Hlasovanie o VZN 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN 6/2020 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby s účinnosťou od 01.01.2021 so 

zapracovanými pripomienkami .  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje v prospech obce prenájom časti 

pozemku C-KN parc.č. 538/16 orná pôda, o výmere 1758 m2, zapísaný na LV č. 4716 v k.ú. 

Slovenský Grob. Predmetom nájmu je časť hore uvedeného pozemku o výmere 72  m2, za 

cenu 1,00 EUR/m2 /rok, na dobu neurčitú, od vlastníka Svätoslava Horská, Bratislava, za 

účelom prevádzkovania športoviska. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje predaj pozemku C-KN parc.č. 469/3, 

záhrady o výmere 427 m2, zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Slovenský Grob, za cenu 10,00 € / m2 

, pre nadobúdateľ: Štefan Čech a Oľga Čechová rod. Zápražná, Slovenský Grob, v súlade s 

ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o bezprostredne priľahlý 

pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorý nadobúdatelia užívajú  

a udržiavajú ich už od roku 1977. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 

vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje predaj pozemku C-KN parc.č. 574/33, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, zapísaných na LV č. 2895 v k.ú. Slovenský 

Grob a pozemok E-KN parc.č. 367/301, ostatná plocha o výmere 67 m2, zapísaných na LV č. 

2895 v k.ú. Slovenský Grob, za cenu 10,00 € / m2, pre nadobúdateľ: Jana Gaštanová rod. 

Veselá a Dominik Gaštan, Slovenský Grob, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že ide o 

pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (zákonná výnimka). 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 10. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje predaj pozemku C-KN parc.č. 404/4, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Slovenský Grob, 

za cenu 10,00 €/m2 , pre nadobúdateľ: Miroslav Královič a Emília Královičová rod. Solarová, 

Slovenský Grob, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (zákonná výnimka). 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje predaj pozemku C-KN parc.č. 367/16, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a C-KN parc.č. 367/17, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 9 m2  ktoré boli Geometrickým plánom č. 13/2019 zo dňa 28.2.2019, 

úradne overený  dňa 15.3.2019 pod č. 181/2019 oddelené z pôvodného pozemku E-KN 

parc.č.  367/2  zapísaného na LV č. 2895 v k.ú. Slovenský Grob, za cenu 10,00 €/m2, pre 

nadobúdateľ: Piačeková Božena rod. Kazimírová,  Slovenský Grob, v súlade s ustanovením  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (zákonná 

výnimka).  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob súhlasí s odpustením nájmu pre spoločnosť  

B + J TRANS spol. s r.o. za priestory reštaurácie v Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe, 

ktorej užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 znemožnené uzatvorením predmetu 

nájmu, a to 90% z nájmu od 01.10.2020 do 31.12.2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 4/2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 14. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 na úpravu 

rozpočtu na rok 2020, navýšením príjmov o 131.395,00 EUR a navýšením výdavkov 

o 80.928,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.393.459,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 4,342.992,- , prebytok 50.467,- 

 

 Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15 - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Slovenský Grob k návrhu rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob  

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

rozpočtu na rok 2021; 

b) schvaľuje programový rozpočet obce Slovenský Grob na rok 2021; 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2022 – 2023. 

d) schvaľuje použitie poplatku za rozvoj za rok 2021 vo výške 120.000 EUR a zostatku 

z predchádzajúcich rokov vo výške 490.000 EUR na úhradu kapitálových výdavkov na 

účel: klimatizácie dvoch tried materskej školy (10.000,00 €) a výstavbu materskej školy 

v Slovenskom Grobe, časť Šúr (600.000,00€). 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob v zmysle VZN 5/2011 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

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

20.000 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2021 s podmienkou predloženia 

vyúčtovania dotácie za rok 2020 do termínu 15.12.2020 

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

vo výške 2.500 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2021; 

c) schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 

Slovenský Grob vo výške 1.800 EUR v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:   

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 18. - VI/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje určenie platu hlavnej kontrolórky 

obce podľa §18c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako 

25% pracovný úväzok a mesačnú odmenu vo výške 30% zo základného platu, s účinnosťou 

od 1.1.2021. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Návrhová komisia: Ing.J.Slováček, Mgr.K.Janošťáková   ,,podpísané" 

 

 

Zapisovateľ: Bc.M.Jajcayová    ,,podpísané"     

 

 

Overovateľ zápisnice: Ľ.Libič, Ing.R.Hámor    ,,podpísané" 

 

 

Starosta obce: JUDr.Š.Gašparovič    ,,podpísané"    

 


