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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

21.9.2020, v sobášnej sieni Obecného úradu Slovenský Grob 

 

 

Hlasovanie  č. 1 -  V/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 1 - V /OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Viktora Veselovského a Ing. 

Juraja Slováčka  

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ingrid Noskovičovú a Ľubomíra Libiča 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 2. - V/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 3. - V/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej 

finančnej výpomoci (pôžičky) obci Slovenský Grob na základe výzvy MF SR, v súvislosti 

s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov roku 2020 

ovplyvneným predovšetkým pandémiou COVID-19, maximálne do výšky výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb, t.j. vo výške 105 511,00 (slovom jednostopäťtisíc eur). Doba 

splácania je rozdelená na ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka je v roku 2024 

a posledná v roku 2027. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 4. - V/OZ/2020 

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

rozpočtu na rok 2020, navýšením príjmov o 125.763,00 EUR a navýšením výdavkov 

o 125.763,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.188.807,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 4.188.807,00 EUR.  

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - V/OZ/2020 

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

zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv za rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6. - V/OZ/2020 

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

uznesení za I. polrok 2020. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

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

 

 

Zapisovateľ Bc. M.Jajcayová    ,,podpísané" 

 

 

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

 

 

Starosta obce JUDr. Š.Gašparovič    ,,podpísané" 

 


