
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 28.3.2018, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 - II/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

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

Mgr. Ján Juran    

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

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ľubomír Libič 

a poslanec Ing. Štefan Gašparovič 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - II/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu s doplnením bodu č.7 programu: 

Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – II/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly 

inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - II/OZ/2018 

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

uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - II/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6. - II/OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo 

výške 260.000,00 EUR (slovom dvestošesťdesiattisíc EUR) poskytnutého zo strany 

Slovenská sporiteľňa, a.s. ,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, v zmysle ponuky zo dňa 

07.03.2018 bez zabezpečenia,  za účelom financovania kapitálových výdavkov obce – 

investičná akcia - STARÁ ŠKOLA – prístavba a prestavba na MŠ. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - II/OZ/2018 

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

rozpočtu na rok 2018 navýšením príjmov o 271.600,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 271.600,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 2.367.370,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 2.367.022,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Mgr, Ján Juran............................................... 

 

 

Zapisovateľ Martina Jajcayová............................................................................................ 

 

Overovateľ zápisnice Ľubomír Libič, Ing. Štefan Gašparovič ............................................ 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič...............................................................................  


