
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 20.9.2017, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

 

 

Uznesenie  č. 1 - V/OZ/2017 

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 Mgr. Ján Juran a poslanec  

PhDr. Jana Matulová 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - V/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu s doplnením bodu rokovania: Zriadenie 

vecného bremena Západoslovenská distribučná , a.s. 

 Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č. 3 – V/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe  schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-

SC111-2017-23 pre projekt s názvom: „ Obstaranie záhradných kompostérov na 

predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob“; 

b) Výšku 5%   spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 8 790,00 EUR 

z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 175 800,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - V/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu 

rozpočtu na rok 2017 navýšením príjmov o 12.000,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 12.000,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.003.685,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.003.594,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 5. - V/OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje zriadenie vecných bremien na 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Slovenský Grob, a to: parc. č. 690/39 – ostatné plochy 

o výmere 2942 m2, (parc. reg. E), LV 2895 (MK Lúčna), predmetom ktorých je pre budúceho  

povinného: Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 

518  ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien 

po zrealizovaní plánovanej 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 plánovanej  stavby a jej odstránenie pre budúceho 

oprávneného  

 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu verejného záujmu. 

 

Odplata za zriadenie vecných bremien, bude v zmluve o zriadení vecných bremien určená ako 

spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien vo výške 20,00 EUR za 1 m výmery 

všetkých vecných bremien, rozsah ktorých bude vymedzený GP. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

 

Zapisovateľ  Martina Jajcayová. 

 

 

Overovateľ zápisnice Mgr. Ján Juran, PhDr. Jana Matulová 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič 

 


