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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

22.6.2020, v sobášnej sieni Obecného úradu Slovenský Grob 

 

 

Uznesenie  č. 1 -  III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Štefan Gašparovič a Ing. Juraj 

Slováček 

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: PhDr. Jana Matulová a Ingrid Noskovičová 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 3. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti  

na obdobie II. polrok 2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie 33. Správu z vykonanej 

kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie 34. Správu o kontrole plnenia 

uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie 35. Správu z vykonanej 

kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za rok 2019.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska 

Súkromnej základnej umeleckej školy Slovenský Grob v obci Viničné, v priestoroch 

Základnej školy, Hlavná 292/82, Viničné v súlade s ustanovením § 18 ods. 7 písm. l) zákona 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a to od 01.09.2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8 - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odpustenie 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 v období od 16.03.2020 do 19.05.2020 a to vo výške  50% nájomného t.j. 1.344,71 € 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.  9. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a)  berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

za rok 2019 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a výsledku 

hospodárenia obce Slovenský Grob za rok 2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 10. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje 

a) záverečný účet obce Slovenský Grob za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad 

b) použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia za rok 2019 upravenom 

o nevyčerpané prostriedky ŠR na tvorbu rezervného fondu v sume 147.768,30 EUR 
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c) použitie kladného zostatku finančných operácií za rok 2019 v sume 297.151.16 EUR  

do rezervného fondu  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 11. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 1/2020.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 2/2020. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 13. - III/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu 

rozpočtu na rok 2020, navýšením príjmov o 76.464,00 EUR a navýšením výdavkov 

o 76.464,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 4.031.544,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 4.031.544,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  8 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Návrhová komisia Ing. Š.Gašparovič, Ing. J.Slováček          ,,podpísané" 

 

Zapisovateľ Bc. M.Jajcayová           ,,podpísané" 

 

Overovateľ zápisnice PhDr. J.Matulová, I.Noskovičová        ,,podpísané" 

 

Starosta obce JUDr. Š.Gašparovič                   ,,podpísané" 


