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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného v sobášnej 

sieni Obecného úradu v Slovenskom Grobe  

dňa 26.04.2021 o 17:00 hod. 
 

 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka obce 

Ing. Jana Pešková , poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Robert Hámor, Mgr. Katarína 

Janošťáková, Ľubomír Libič, PhDr. Jana Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Viktor 

Veselovský, ospravedlnili sa Ing. Štefan Gašparovič a Ing. Juraj Slováček ,Ing. Viktor 

Veselovský opustil zasadnutie 10 minút pred skončením. Zasadnutia sa zúčastnili 4 občania. 

 

1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

2. Starosta navrhol schváliť program zasadnutia v predloženom znení. 

Schválenie programu OZ : 

 

1.    Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob   

   za rok 2020 

4.    Správa  č.40 z kontroly plnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí podpory  

   z Environmentálneho fondu na projekt ,,Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob   

   – obnova budovy “ 

5.    Správa č.41 z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu  

   majetku a záväzkov k 31.12.2020 

6.    Správa č.42 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2020 

7.    Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2021 

8.    Žiadosť o odpustenie nájmu B+J TRANS, spol. s.r.o. 

9.    Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet – Dom kultúry 

10.    Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet – obecný úrad 

11.    Žiadosť o prevod pozemkov Gasstav SK s.r.o. 

12.    Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena Grob living s.r.o. 

13.    Žiadosť o kúpu, resp. zámenu pozemku Bagin, Samuelová 

14.    Žiadosť o zrušenie vecného bremena Majer, Majerová 

15.    Rôzne 

16.    Záver 

 

 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva hlasovaním č.1 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice 

 

Navrhol starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič: 

- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová, 

- za navrhovateľov poslancov  Ing. Viktora Veselovského a Ľubomíra Libiča 

- za overovateľov zápisnice: PhDr. Janu Matulovú a Ing. Rudolfa Čecha 

 

Schválené uznesením č.1 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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4. Na otázku starostu na doplnenie programu nikto nepredniesol žiaden nový návrh. 

 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob   

      za rok 2020 – svoju správu prezentovala Ing. Pešková, hlavný kontrolór obce, správu 

predložila v zákonom stanovenej lehote do 60 dní od ukončenia roka, zastupiteľstvo ju 

berie na vedomie, vykonáva kontroly pravidelné, tematické, vypracúva odborné 

stanoviská,  bola rozpracovaná jedna kontrola, ktorá je už dokončení´á a dnes predložená 

tiež na rokovanie obecného zastupiteľstva 

       

 

 Vzaté na vedomie uznesením č.2 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Správa  č.40 z kontroly plnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí podpory    

z Environmentálneho fondu na projekt ,,Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob   

 – obnova budovy “ – predniesla Ing. Pešková, kontrola od začiatku procesu až po 

jeho ukončenie, zostáva už len vydať kolaudačné rozhodnutie, inak bez nálezu 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.3 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Správa č.41 z vykonanej kontroly inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu  

majetku a záväzkov k 31.12.2020 – Ing. Pešková pokračovala v prezentácii svojich 

správ, ide o pravidelnú každoročnú kontrolu, inventarizácia bola spracovaná 

prehľadným spôsobom, bolo trochu viac pohľadávok na daniach a platbách na 

komunálnom odpade ako po minulé roky, tento stav spôsobila všeobecne pandémia 

COVID-19, inak neboli zistené žiadne rozdiely 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.4 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Správa č.42 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. polrok 2020 – 

pravidelná kontrola, uznesenia, ktoré ukladajú úlohy obecnému úradu, plnenie 

niektorých uznesení sa kvôli COVID-19 posunulo, ale postupne sa plnia a zmluvy sú 

už aj zverejnené na webovom sídle obce 

 

Vzaté na vedomie uznesením č.5 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

9. Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2021 – prezentoval starosta obce JUDr. Štefan 

Gašparovič, zapracovanie príjmov a výdavkov do rozpočtu 

  

Vzaté na vedomie uznesením č.6 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

10. Žiadosť o odpustenie nájmu B+J TRANS, spol. s.r.o. – odpustenie nájmu z dôvodu 

pandémie COVID-1, staroosta obce prezentoval riešenie ako najvhodnejšie, bolo 
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opakovane prebraté na pracovnej porade obecného zastupiteľstva, v zmysle žiadostí 

prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, obec odpustí 50% z výšky nájomného 

a 50% dostane v zmysle schválených opatrení 

 

Schválené uznesením č.7 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

11. Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet – Dom kultúry – ide o poskytnutie služieb 

internet pre Stavebný úrad Slovenský Grob, firma poskytujúca službu si na streche 

domu kultúry postaví vysielač, cena za poskytnutie nájmu bude 1 Eur na 24 mesiacov  

  

Schválené uznesením č.8 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

12. Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet – obecný úrad - ide o poskytnutie služieb 

internet pre obecný úrad Slovenský Grob, firma poskytujúca službu si na streche 

obradnej siene postaví vysielač, cena za poskytnutie nájmu bude 1 Eur na 24 mesiacov  

  

Schválené uznesením č.9 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

13. Žiadosť o prevod pozemkov Gasstav SK s.r.o. -  prevod pozemkov do majetku obce za 

1 Eur, pozemky v celkovej rozlohe 2412 m2, zapísané na LV ako ostatná plocha, ide 

o spevnené plochy a zeleň. 

 

Schválené uznesením č.10 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

14. Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena Grob living s.r.o. – ide 

o zriadenie vecného bremena v lokalite Margarétky, kvôli údržbe sietí 

 

Schválené uznesením č.11 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

15. Žiadosť o kúpu, resp. zámenu pozemku Bagin, Samuelová – riešená nehnuteľnosť bola  

predmetom dedičstva, chcú ju dať do poriadku, časť domu reálne stojí na pozemkoch 

obce a chodník ide po ich pozemku, návrh na výmenu a kúpu 

  

Schválené uznesením č.12 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

16. Žiadosť o zrušenie vecného bremena Majer, Majerová – kúpili časť pozemku, na 

ktorom bolo zriadené vecné bremeno pre BVS, a.s., po ich časti nejde komunikácia, 

vecné bremeno nemá opodstatnenie 
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Schválené uznesením č.13 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

17. Rôzne 

- starosta obce vyzval poslancov, či majú nejaký príspevok do diskusie, nikto sa 

neprihlásil 

otázky od občanov:  

- či obec zastupovala v právnom spore kvôli Monari nejaká advokátska kancelária, 

starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič odpovedal na otázku, že nie, žiadna 

advokátska kancelária nás nezastupovala,  

- prečo jej nebola poskytnutá dokumentácia zo spisu, odpoveď starostu – v čase, 

keď dokumentáciu žiadala, bola zaslaná na inej inštitúcii 

- prečo nie je zverejnená odmena zástupcu starostu - je zverejnená, opravíme ju tak, 

aby ju vedeli prečítať všetky technické zariadenia, nielen stolný počítač 

- pán z Malého raja sa pýtal na školu a škôlku v tejto lokalite – odpovedal starosta 

obce, máme vypracované projekty, pre projekt základnej školy už sme spustli 

verejné obstarávanie, na projekte materskej školy sa robilo doplnenie kvôli novým 

environmentálnym zmenám, podľa rokovaní župy s pani ministerkou Remišovou 

je termín spustenia výzvy na eurofondy mesiac máj-jún 

- ako bude pokračovať cyklochodník smerom do Chorvátskeho Grobu – práve dnes 

bola starosta na rokovaní v Chorvátskom Grobe, čakajú na vydanie stavebného 

povolenia, záleží od developera, kedy vybuduje svoje komunikácie 

- či by obec mohla postaviť ihrisko – cyklopark pre deti ako je na Zochovej chate- 

obec momentálne nedisponuje takýmito pozemkami, sme radi, že sa nám podarilo 

získať pozemky na vybudovanie školy a škôlky, budeme pokračovať 

v rokovaniach s developerom na získaní ďalších pozemkov, kde by sme chceli 

vybudovať oddychovú zónu, ktorej súčasťou by boli aj ihriská, v areáli zamýšľanej 

materskej školy bude tiež veľké detské ihrisko 

- pani dala podnet na suseda, že jeho nehnuteľnosť je v zlom stave a hrozí 

poškodenie jej majetku, kedy sa s tým bude niečo robiť- podľa informácií, ktoré 

má starosta, žiadosť prišla v piatok, bola postúpená stavebnému úradu, bude 

vykonaný štátny stavebný dohľad  

- či bude vybudované detské ihrisko v Monari – osadili sme malé prvky, ďalšie 

aktivity v budovaní detského ihriska vyvolali nesúhlas obyvateľov, museli sme 

premiestniť aj smetné koše 

- či a komu sa budú zosobňovať trovy konania zo súdneho sporu, ktorý sa vedie 

proti obci, či si obec vytvára v rozpočte na túto položku rezervu – nie, toto budeme 

riešiť až po skončení celého procesu 

 

18. Záver – starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil 

rokovanie. 

 

 

 

Navrhovatelia : Ing. V.Veselovský, Ľ.Libič   ,,podpísané“ 

 

zapisovateľ : Bc. M.Jajcayová     ,,podpísané“ 

 

overovatelia : PhDr. J.Matulová, Ing. R.Čech    ,,podpísané“ 

 

starosta obce : JUDr. Š.Gašparovič  ,,podpísané“ 


