
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 18.7.2018, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

Uznesenie  č. 1 - V/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Ing. Juraj Slováček   

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ľubomír Libič  

a poslanec PhDr. Jana Matulová 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - V/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – V/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje: 

a) jeden volebný obvod pre volebné obdobie 2018 – 2022; 

b) pre volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov pre Obecné zastupiteľstvo obce 

Slovenský Grob v počte 9 (slovom deväť); 

c) pre volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostovi obce ako plný 

pracovný úväzok na celé funkčné obdobie; 

v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle zákona 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4. - V/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje: 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Slovenský Grob – 

Viničné“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 11 443,80 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 



Celkové výdavky projektu: 228 875,97 EUR 

Výška celkových oprávnených výdavkov: 228 875,97 EUR 

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 217 432,17 EUR 

Intenzita pomoci: 95% 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce: 11 443,80 EUR 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - V/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 3/2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6. - V/OZ/2018 

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

rozpočtu na rok 2018 navýšením príjmov o 18.000,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 18.000,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 3.042.870,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 3.041.322,00 EUR.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  


